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การวิจยัครัง้นีไ้ด้ท าการศกึษาคา่ดชันีความสมัพนัธ์ของการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดิน

กบัปรากฏการณ์เกาะความร้อนของเมืองไมซ์พทัยา โดยการประยุกต์ใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
ใน 3 ช่วงเวลา โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT 5 TM พ.ศ. 2550 ภาพถ่ายดาวเทียม 
LANDSAT 5 TM พ.ศ. 2555 และภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT 8 OLI พ.ศ. 2559 เพ่ือท าการ
จ าแนกการใช้ท่ีดิน /สิ่งปกคลุมดินในระดับ  2 และวิเคราะห์ค่าอุณหภูมิพืน้ผิวเพ่ือหาค่าดัชนี
ความสมัพนัธ์ของการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลมุดิน ด้วยวิธี ดชันีพืชพรรณ (NDVI) ดชันี
สิ่งปลกูสร้าง (NDBI) ดชันีความชืน้ของน า้ (NDWI) 

            จากการศกึษาพบว่าในช่วงระยะเวลา 10 ปี พบว่าการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลมุดิน
ประเภทตวัเมืองและย่านการค้ามีพืน้ท่ีเพิ่มขึน้ 5.0 ตร.กม. (37.37%) หมู่บ้านมีพืน้ท่ีเพิ่มขึน้ 1.12 
ตร.กม. (8.37%) สถานท่ีราชการและสถาบันต่างๆ มีพืน้ท่ีลดลง -0.01 ตร.กม. (0.07%) ถนนมี
พืน้ท่ีเพิ่มขึน้ 0.06 ตร.กม. (0.45%) พืน้ท่ีอตุสาหกรรมมีพืน้ท่ีเพิ่มขึน้ 0.43 ตร.กม. (3.21%) พืชไร่มี
พืน้ท่ีลดลง 1.25 ตร.กม. (9.34%) ไม้ยืนต้นมีพืน้ท่ีเพิ่มขึน้ 0.05 ตร.กม. (0.30%) ไม้ผลพืน้ท่ีลดลง 
1.44 ตร.กม. (10.76%) ป่าไม้ผลดัใบมีพืน้ท่ีลดลง 0.01 ตร.กม. (0.60%) แหลง่น า้ธรรมชาติมีพืน้ท่ี
ลดลง 0.02 ตร.กม. (0.15%) แหล่งน า้ท่ีสร้างขึน้มีพืน้ท่ีเพิ่มขึน้ 0.04 ตร.กม. (0.30%) ทุ่งหญ้าและ
ไม้ละเมาะมีพืน้ท่ีลดลง 2.55 ตร.กม. (19.06%) พืน้ท่ีลุ่มมีพืน้ท่ีลดลง 0.21 ตร.กม. (1.57%) พืน้ท่ี
อ่ืนๆ มีพืน้ท่ีลดลง 1.20 ตร.กม. (12.0%) การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลมุดิน
ประเภทตัวเมืองและย่านการค้ามีอุณหภูมิเพิ่มขึน้  12.7 ˚C หมู่บ้านมีอุณหภูมิเพิ่มขึน้ 12.7 ˚C 
สถานท่ีราชการและสถาบนัต่างๆ อุณหภูมิเพิ่มขึน้ 13.0 ˚C ถนนมีอุณหภูมิเพิ่มขึน้ 12.3˚C พืน้ท่ี
อตุสาหกรรมมีอณุหภูมิเพิ่มขึน้ 13.1 ˚C พืชไร่อณุหภูมิเพิ่มขึน้ 13.1 ˚C ไม้ยืนต้นมีอณุหภูมิเพิ่มขึน้ 
14.6 ˚C ไม้ผลอุณหภูมิ เพิ่มขึน้  13.6 ˚C ป่าไม้ผลัดใบมีอุณหภูมิ เพิ่มขึน้  12.0 ˚C แหล่งน า้
ธรรมชาติมีอณุหภมูิเพิ่มขึน้ 11.5 ˚C แหล่งน า้ท่ีสร้างขึน้มีอณุหภูมิเพิ่มขึน้ 11.7 ˚C ทุ่งหญ้าและไม้
ละเมาะมีอุณหภูมิเพิ่มขึน้ 13.0 ˚C พืน้ท่ีลุ่มอุณหภูมิเพิ่มขึน้ 13.5 ˚C แล พืน้ท่ีอ่ืนๆ มีอุณหภูมิ

 



  จ 

เพิ่มขึน้ 12.70 ˚C และ การเปล่ียนแปลงของค่าดชันีผลต่าง ในช่วงระยะเวลา 10 ปี ค่าดชันีพืช
พรรณ (NDVI) มีคา่ลดลง 0.24 ค่าดชันีสิ่งปลกูสร้าง (NDBI) มีคา่เพิ่มขึน้ ค่าดชันีความชืน้ของน า้ 
(NDWI) มีคา่ลดลง 0.18 

การศกึษาพืน้ท่ีเทศบาลเมืองพทัยาในชว่งระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2559) 
พบรูปแบบการใช้ท่ีดิน /สิ่งปกคลุมดินได้มีการเปล่ียนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจเพ่ื อให้มี
ศกัยภาพการเป็นเมืองไมซ์ พทัยาท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของนกัธุรกิจ นกัท่องเท่ียวได้
ในทกุรูปแบบ และการศกึษาคา่ดชันีความสมัพนัธ์ของการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดิน /สิ่งปกคลมุดิน
กบัคา่อณุหภูมิ พบว่าคา่ดชันีพืชพรรณ และคา่ดชันีความชืน้ของน า้มีความสมัพนัธ์แบบผกผนักับ
คา่อณุหภมูิ สว่นคา่ดชันีสิ่งปลกูสร้างมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัคา่อณุหภมูิ 

 
ค าส าคญั : ปรากฏการณ์เกาะความร้อน, ดชันีความสมัพนัธ์ 
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This study aims to study the correlation between land use and heat 

phenomena in Mice? Pattaya city by the application of LANDSAT 5 TM satellite images 
from 27 January 2007,and 12 January 2012 and LANDSAT 8 OLI satellite images from 8 
February 2016 to classify land use or level two land coverand toanalyze surface 
temperature by determining the relationship change indexin terms of land use or land 
coverby NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), NDBI (Normalized Difference 
Built Index) and the NDWI (Normalized Difference Water Index) method. 

            This study revealed that from 2007 to 2016, the land useor 
cover,such as downtown and the center of the commercial and business districts, 
villages, roads, industrial areas, perennial plants, human-created water sources 
haveincreased byabout 5.0 square kilometersor Km2 (37.37%), 1.12 Km2 (8.37%), 
0.06Km2 (0.45%), 0.43Km2(3.21%), 0.05 Km2 (0.30%) and 0.04 Km2 (0.30%) 
respectively. In contrast, government agencies,state enterprises and other 
institutesreported a decrease in horticultural crops,fruit plants, deciduous forests, 
natural water sources,meadows and couches?,lowland and other areas 
havedecreasedby about 0.01 Km2(0.07%), 1.25Km2 (9.34%), 1.44Km2 (10.76%), 0.01 
Km2,  (0.60%), 0.02Km2(0.15%), 2.55Km2(19.06%),  0.21 Km2(1.57%) and 1.20Km2 
(12.0%), respectively. The surface temperature changes related toland use or 
cover,such as downtown, the central business district, government, state enterprises 
and other institutes, the roads, industrial areas, as well as horticultural crops, perennial 
plants, fruit plants, deciduous forests, natural water sources, human-created water 

 



  ช 

sources, meadows and couches, lowlands and other areas have increased by 12.7 ˚C, 
12.7 ˚C, 13.0 ˚C, 12.3˚C, 13.1 ˚C, 13.1 ˚C, 14.6 ˚C, 13.6 ˚C, 12.0 ˚C, 11.5 ˚C, 11.7 ˚C, 
13.0 ˚C, 13.5 ˚C and 12.70 ˚C. The change in the variance index over the last 10 years 
(2007-2016)identified a pattern of land useor cover have changed according to the 
economy of Mice city Pattaya,which met the overall demands of both 
businesspeopleand tourists. The study of the relationship change index of land use or 
coverwith the surface temperature changes showing that NDVI I was aninverse variation 
with the surface temperature. On the other hand, NDBI and NDWI were a direct variation 
regard to the surface temperature. 

 
Keyword : Urban Heat Island, Index of relationship 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

ความส าคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีก าลังพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม มีการ

เปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากเกษตรกรรมเป็นพืน้ท่ีเศรษฐกิจพืน้ท่ีอุตสาหกรรมอย่าง
ตอ่เน่ือง โดยปกติอณุหภูมิของพืน้ท่ีเกษตรกรรมจะสูงกว่าอณุหภูมิบริเวณพืน้ท่ีป่าไม้ แต่ยงัคงต ่า
กว่าอุณหภูมิของพืน้ท่ีชุมชนเมืองและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ตัวอย่างเช่น กรุงเทพมหานครเป็น
ศนูย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม จากความเจริญดงักล่าวส่งผลให้มีการ
เพิ่มขึน้ของชุมชนท่ีอยู่อาศยั อาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรม ในขณะท่ีพืน้ท่ีสีเขียวท า
หน้าท่ีดูดซับรังสีของดวงอาทิตย์และเปล่ียนเป็นพลังงานในกระบวนการสังเคราะห์แสงกลับมี
ขนาดพืน้ท่ีลดน้อยลง จนเกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมือง (กรมอตุนุิยมวิทยา.  2556) โดย
กรมอุตนุิยมวิทยาตรวจวดัอุณหภูมิพบว่า ใน พ.ศ.2556 กรุงเทพมหานคร มีอุณหภูมิต ่าสุด 21.8
องศาเซลเซียส และสงูสดุ 40 องศาเซลเซียส ใน พ.ศ. 2556 มีอณุหภูมิต ่าสดุ 17.8 องศาเซลเซียส
และสูงสุด 40.1 องศาเซลเซียส เป็นอุณหภูมิท่ีสูงสุดในรอบ 10 ปี และใน พ.ศ. 2557 มีอุณหภูมิ
ต ่าสุด 16.6 องศาเซลเซียส และสูงสุด 39.1 องศาเซลเซียส อีกทัง้ยังพบว่ากรุงเทพมหานคร มี
อุณหภูมิสูงสุดถึง 37 - 40 องศาเซลเซียสต่อเน่ืองกันยาวถึง 10 วนั (กรมอุตนุิยมวิทยา.  ,2557) 
ทัง้นีก้ารขยายความเป็นเมืองไม่ได้เกิดขึน้เฉพาะพืน้ท่ีของกรุงเทพมหานครเพียงอย่างเดียว แตย่งั
เกิดกับเมืองใหญ่ๆ ตามภูมิภาคต่างๆ เช่นเดียวกับจังหวัดชลบุรีมีภาพลักษณ์เป็นทัง้เมือง
อุตสาหกรรมและเมืองท่องเท่ียวมีการพัฒนาพืน้ท่ีเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตหลายๆ ด้านทัง้
ทางด้านเศรษฐกิจ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน และการบริการทางสงัคม ท่ีท าให้เกิดการลงทุน
เป็นจ านวนมาก อาทิ โรงงานอตุสาหกรรม โรงแรม ท่ีอยู่อาศยั ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และอาคาร
พาณิชย์ รวมถึงเมืองพทัยาซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษอยู่ในจงัหวดัชลบรีุ มีลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบ
ชายฝ่ังทะเล โดยในอดีตเมืองพัทยาเป็นสถานท่ีพกัผ่อนตากอากาศของทหารชาวอเมริกันในยุค
สงครามเวียดนาม ตอ่มาพฒันากลายเป็นเมืองท่องเท่ียวชายฝ่ังทะเลท่ีส าคญัของภาคตะวนัออก
และของประเทศไทยท่ีได้รับความนิยมจากนกัท่องเท่ียวทัง้ไทยและต่างชาติเป็นอย่างมาก และ
พทัยาเป็นอีกหนึ่งเมืองท่ีได้ช่ือว่าเป็น “เมืองแห่งไมซ์” คือเมืองท่ีมีศกัยภาพและความพร้อมในการ
เป็นจุดหมายปลายของการท่องเท่ียวในรูปแบบไมซ์ โดยมีศกัยภาพในการเป็นไมซ์ซิตีท้ัง้ 6 ด้าน 
ดงันี ้  1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 3. ความมั่นคงและปลอดภัย 4. 
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การสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีอยู่ในท้องถ่ิน 5. ภาพลกัษณ์และสิ่งดึงดดูใจ 6. 
บคุลากรด้านไมซ์ ท าให้เมืองพทัยามีการเตบิโตทางเศรษฐกิจและสงัคมอยา่งตอ่เน่ือง ส่งผลให้เกิด
การเพิ่มขึน้ของจ านวนประชากรและการขยายตวัของเมืองอย่างรวดเร็ว การเป็นเมืองท่องเท่ียว ท่ี
ส าคญัท าให้พทัยาเป็นท่ีดงึดดูความสนใจของนกัท่องเท่ียวจากทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาติให้เข้า
มาท่องเท่ียวจ านวนมากมายในแตล่ะปี และสามารถสร้างรายได้ให้กบัเมืองพทัยาและประเทศไทย
มหาศาล ดังนัน้ จึงท าให้นักลงทุนทัง้จากในพืน้ท่ีและนอกพืน้ท่ีให้ความสนใจในเร่ืองของการ
พฒันาพืน้ท่ีเมืองพัทยาโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้การพัฒนาพืน้ท่ีส าหรับท่ีอยู่
อาศยั พาณิชยกรรม ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ ท าให้เมืองพทัยามีการขยายตวัของเมืองอย่างรวดเร็ว 
จ านวนอาคารเพิ่มขึน้มากมายในช่วงระยะเวลาอันสัน้ ด้วยการเจริญเติบโตท่ีรวดเร็วเช่นนี ไ้ด้
ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การท่ีดิน การผังเมือง ท่ีคาดว่าจะเป็นสาเหตุท่ีท าให้ก่อให้เกิด
ปรากฏการณ์เกาะ 
  จึงควรมีการศึกษาหาดัชนีความสัมพัน ธ์ของการเป ล่ียนแปลงการใช้ ท่ีดินกับ
ปรากฏการณ์เกาะความร้อนของเมืองไมซ์พัทยา โดยการประยุกต์ใช้ข้อมูลการส ารวจระยะไกล 
เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อนของเมืองกับการ
เปล่ียนแปลงของการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดิน จ าแนกประเภทข้อมูลภาพจากดาวเทียมแบบก ากับ
ดูแล โดยใช้เทคนิค Maximum Likelihood น ามาวิเคราะห์ร่วมกับดัชนีพืชพรรณ (NDVI) ดัชนี
ความชืน้ของน า้ (NDWI) และดชันีสิ่งปลูกสร้าง (NDBI)  เน่ืองจากเทศบาลเมืองพทัยามีลกัษณะ
ความเป็นเมืองค่อนข้างเด่นชัดมีการเปล่ียนแปลงของพืน้ท่ีระบบนิเวศเมืองท่ีเป็นปัจจัยการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศของเมืองโดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงทางด้านกายภาพจากพืน้ท่ีธรรมชาติ
ถกูเปล่ียนมาเป็นพืน้ท่ีเมือง พืน้ท่ีสีเขียวลดลง ต้นไม้ถกูแทนท่ีด้วยอาคารสิ่งปลกูสร้าง สิ่งท่ีมนษุย์
สร้างขึน้ สิ่งท่ีมนษุย์กระท าตา่งๆ สง่ผลตอ่การเกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อนของเมือง 
 
จุดมุ่งหมายของการศึกษา 

 ในการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัได้ตัง้จดุมุง่หมายไว้ดงันี ้
 1. เพ่ือจ าแนกการเปล่ียนแปลงจากการใช้ท่ีดนิ/สิ่งปกคลมุดินของพืน้ท่ีเทศบาลเมืองพทัยา 
 2. เพ่ือศกึษาอณุหภูมิพืน้ผิวของการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลมุดิน ตอ่การเกิดปรากฏการณ์เกาะ
ความร้อนของพืน้ท่ีเทศบาลเมืองพทัยา                                                                       
  3. เพ่ือหาดัชนีความสัมพันธ์ของการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดินกับอุณหภูมิพืน้ผิวของพืน้ท่ี
เทศบาลเมืองพทัยา 
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ความส าคัญของการศึกษา  

  1. เพ่ือท าให้ทราบถึงการเปล่ียนแปลงจากการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดินของพืน้ท่ี
เทศบาลเมืองพทัยา 

 2. เพ่ือให้ทราบถึงอุณหภูมิ พื น้ผิวของการใช้ ท่ีดิน/สิ่ งปกคลุมดิน ต่อการเกิด
ปรากฏการณ์เกาะความร้อนของพืน้ท่ีเทศบาลเมืองพทัยา 

 3. เพ่ือให้ทราบถึงดชันีความสมัพนัธ์ของการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลมุดินกบัอณุหภมูิพืน้ผิว
ของพืน้ท่ีเทศบาลเมืองพทัยา 

 

ขอบเขตของการวิจัย  
  1. ขอบเขตด้านเนือ้หา 

  การศึกษาครัง้นีไ้ด้ท าการศึกษาพืน้ท่ีเทศบาลเมืองพัทยา จังหวดัชลบุรี เพ่ือศึกษา
การขยายตัวของเมือง โดยได้ใช้การจ าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินในระดับท่ี 2 ตามระบบการ
จ าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินของกรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ. 2555 และหาปัจจัยท่ีมีผลต่อการเกิด
ปรากฏการณ์เกาะความร้อนของเมือง (Urban Heat Island) ด้วยการใช้ข้อมลูภาพถ่ายดาวเทียม 
Landsat 5 TM Path 129 Row 51 และภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 OLI Path 129 Row 51 ใน
การจ าแนกการใช้ท่ีดินและหาอุณหภูมิพืน้ผิวโดยการใช้ช่วงคล่ืนอินฟราเรด ความร้อน (Thermal 
Infrared Band)  
 

 2. ขอบเขตด้านพืน้ท่ี 
  เทศบาลเมืองพัทยา มีพืน้ท่ีทัง้หมด 208.10 ตารางกิโลเมตร แต่ในการศึกษาครัง้นี ้
เลือกเฉพาะพืน้ท่ีท่ีเป็นพืน้ดินและไม่รวมพืน้ท่ีของเกาะล้าน ดงันัน้จึงมีพืน้ท่ีศึกษา 49.37 ตาราง
กิโลเมตร (ภาพประกอบ 1) 
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 3. ขอบเขตด้านเวลา 
  1. ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 TM Path 129 Row 51 บันทึกภาพเม่ือวันท่ี 27 
มกราคม พ.ศ. 2550 

  2. ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 TM Path 129 Row 51 บันทึกภาพเม่ือวันท่ี 12 
มกราคม พ.ศ. 2555 
 3. ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 OLI Path 129 Row 51 บันทึกภาพ เม่ือวัน ท่ี  8 
กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
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ภาพประกอบ 1 แผนท่ีแสดงพืน้ท่ีศกึษา 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ปรากฏการณ์เกาะความร้อน หมายถึง ปรากฏการณ์ท่ีอุณหภูมิอากาศบริเวณ
เหนือเมืองมีคา่สูงกว่าพืน้ท่ีโดยรอบนอกเมือง ลกัษณะของเส้นอณุหภูมิมีลกัษณะคล้ายเกาะหรือ
โดมขนาดใหญ่เหนือเมือง 

 สิ่งปกคลุมดิน หมายถึง เป็นสิ่งท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ เชน่ ป่าไม้ ทุ่งหญ้า แหล่ง
น า้ ดนิ หิน รวมถึงสิ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้ เชน่ ท่ีอยูอ่าศยั อา่งเก็บน า้ เป็นต้น 

 อุณหภูมิพืน้ผิว หมายถึง ความร้อนท่ีเกิดจากการแผ่รังสีของวัตถุบนผิวโลกท่ี
ตรวจจบัได้ในคล่ืนอินฟราเรดความร้อนจากข้อมลูดาวเทียม 

 การใช้ที่ดิน (Land Use) หมายถึง การด าเนินกิจกรรมของมนษุย์บนท่ีดินโดยได้รับ
ผลตอบแทนในเชิงเศรษฐกิจ เชน่ การท าสวนผลไม้ การท านา การด าเนินกิจกรรมดงักล่าวเป็นการ
ใช้ท่ีดนิเพ่ือเกษตรกรรมและอตุสาหกรรม ตามล าดบั โดยได้รับผลตอบแทนเป็นเม็ดเงินแก่ผู้ด าเนิน
กิจกรรมเหลา่นัน้  
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดการวิจยั 

การหาดชันีความสมัพนัธ์ของการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินกบัปรากฏการณ์

เกาะความร้อน 

ทฤษฏีท่ีเก่ียวข้อง 

1. ลกัษณะทัว่ไปของพืน้ท่ีศกึษา 
2. การใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลมุดิน 
3. ทฤษฎีปรากฏการณ์เกาะความร้อน
ของเมือง (Urban Heat Island) 
4. เทคนิคในการค านวณอณุหภมูิ 
5. ดชันีพืชพรรณ 
6. ทฤษฎีทางด้านระบบสารสนเทศ
ภมูิศาสตร์และการรับรู้ระยะไกล 
7. MICE CITY เมืองพทัยา 
 

จ าแนกการใช้ท่ีดินด้วยระบบสารสนเทศทางภมูิศาสตร์ 

วิเคราะห์อณุหภมูิพืน้ผิวจากข้อมลูภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 

ดชันีความสมัพนัธ์ของการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินกบัปรากฏการณ์เกาะความร้อน 

ของเมืองไมซ์ พทัยา 

ข้อมลูเชิงพืน้ท่ี 

- ภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 5 TM 

พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2555 และ

ภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 8 OLI 

พ.ศ. 2559 

- ขอบเขตเทศบาลเมืองพทัยา  

- ข้อมลูการใช้ท่ีดินของเทศบาลเมือง

พทัยา 
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บทที่ 2 
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาครัง้นีผู้้ วิจยัได้ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งได้มี

การแบง่หวัข้อในการศกึษาไว้ดงันี ้
 1.  ลกัษณะทัว่ไปของพืน้ท่ีศกึษา 
 2. การใช้ท่ีดนิ/สิ่งปกคลมุดนิ 
 3. ทฤษฎีปรากฏการณ์เกาะความร้อนของเมือง (Urban Heat Island) 
 4. เทคนิคในการค านวณอณุหภมูิ 
 5. ดชันีพืชพรรณ 
 6. ทฤษฎีทางด้านระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์และการรับรู้ระยะไกล 
 7.  MICE CITY เมืองพทัยา 
 8. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
ลักษณะท่ัวไปของพืน้ท่ีศึกษา 

  ที่ตัง้และอาณาเขต 
  เมืองพัทยา ตัง้อยู่บริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทย บริเวณละติจูดท่ี 

12°55′39″N  ล อ งติ จู ด  ท่ี  100°52′31″E (อ า เภ อบ า งล ะมุ ง  จั ง ห วั ด ช ล บุ รี )  ห่ า ง จ า ก
กรุงเทพมหานคร ประมาณ 150 กิโลเมตร เมืองพัทยาตัง้อยู่ในเขตอ าเภอบางละมุง มีพืน้ท่ีส่วน
ใหญ่อยู่ในเขตต าบลหนองปรือและพืน้ท่ีบางส่วนอยู่ในเขตต าบลนาเกลือ ต าบลห้วยใหญ่ และต าบล
หนองปลาไหล   (ดงัภาพประกอบ 1 )  
 อาณาเขตตดิตอ่ 
 ทิศเหนือ  : เร่ิมจากแนวคลองกระทิงลาย 
 ทิศตะวนัออก : ขนานไปกบัถนนสขุมุวิท (หา่งจากถนนสขุมุวิทไปทางทิศ 
       ตะวนัออก ประมาณ 900 เมตร) 
 ทิศตะวนัตก : ขนานกบัแนวชายฝ่ังทะเล 
 ทิศใต้   : จรดพืน้ท่ีต าบลห้วยใหญ่ 
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 พืน้ท่ีทัง้หมด 208.10 ตารางกิโลเมตร (130,062.50 ไร่) 
 - พืน้ดนิ (รวมเกาะล้าน) 53.44 ตารางกิโลเมตร (33,400 ไร่)  
 - พืน้น า้ 154.66 ตารางกิโลเมตร (96,622.50 ไร่ ) 
 - เกาะล้าน  4.07 ตารางกิโลเมตร (2,543.75 ไร่)  
 ในสว่นชายหาดของพทัยามีความยาวประมาณ 15 กิโลเมตร  
 

 ลักษณะภูมิประเทศ 
 มีพืน้ท่ีส่วนใหญ่เป็นเนินมีท่ีราบเพียงเล็กน้อยน้อย ท่ีราบส าคัญจะเป็นท่ีตัง้ของย่าน
พาณิชยกรรม หรือแหล่งการค้า ส่วนบริเวณย่านท่ีพักอาศัยจะอยู่ถัดจากหาดพัทยาขึน้ไปทาง
ตอนบน โดยท่ีราบจะถูกล้อมรอบเนินเขาเตีย้ๆ สูงไม่เกิน 100 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง 
นับตัง้แต่ทิศเหนือลงมาเป็นเนินเขาเตีย้ ความสูงประมาณ 35 เมตร จากระดบัทะเลปานกลาง 
บริเวณถัดลงมาเป็นเขาน้อย เขาตาโล และเขาเสาธง สูงประมาณ 65 เมตร จากระดบัทะเลปาน
กลาง เขาเสาธงตอ่เน่ืองกบัเขาพทัยาทางด้านทิศตะวนัตกติดกบัชายฝ่ังทะเลมีความสงูประมาณ 
98 เมตร จากระดบัทะเลปานกลาง ท าให้เกิดท่ีราบระหว่างเชิงเขาพระต าหนกักบัชายฝ่ังทะเลเพิ่ม 
2 แห่ง อยู่ทางตอนบนและตอนล่าง โดยท่ีราบตอนบนส่วนใหญ่เป็นนาเกลือ ปัจจุบนัเป็นท่ีตัง้ของ
ศนูย์กลางของชมุชนแถบนี ้สว่นท่ีราบตอนล่างมีลกัษณะยาวขนานไปกบัชายฝ่ังทะเล  ซึ่งห่างจาก
ชายฝ่ังทะเลประมาณ 1กิโลเมตร และจากลกัษณะของเนินเขาและท่ีราบดงักลา่ว ท าให้เกิดทางน า้
ตามธรรมชาติ ลกัษณะล าน า้โดยทัว่ๆ ไป มีขนาดเล็กและตืน้เขินในชว่งฤดแูล้ง เช่น คลองนาเกลือ 
คลองเสือแผ้ว คลองพัทยา รวมทัง้ในเขตการปกครองของเมืองพัทยาบางส่วนยังมีลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นเกาะอยู่ห่างจากชายฝ่ังทะเลประมาณ 8 กิโลเมตร เช่น เกาะล้าน เกาะครก และเกาะ
สาก 

  ลักษณะสภาพอากาศ 
  สภาพอากาศโดยทั่วไปฤดูไม่ร้อนมาก ส่วนฤดูหนาวจะไม่หนาวมากอุณหภูมิ

ต ่าสดุเฉล่ียประมาณ 18 องศาเซลเซียส ในเดือนธนัวาคมมีอณุหภมูิอากาศโดยเฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 
24.3องศาเซลเซียส ลกัษณะอากาศโดยทัว่ไปจะแบง่เป็น 3 ฤดกูาล 

  - ฤดหูนาว ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนกมุภาพนัธ์  โดยได้รับ
อิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือท่ีพัดพาความเย็นและความแห้งแล้งมาจากประเทศจีน 
ความชืน้สัมพัทธ์ประมาณร้อยละ 50 อุณหภูมิต ่าสุดท่ีเคยตรวจวดัได้ 14.6 องศาเซลเซียส  เม่ือ
วนัท่ี 24 ธนัวาคม 2542 
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  - ฤดรู้อน ประมาณกลางเดือนกมุภาพนัธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม  อาจจะมีฝน
ตก พายุลมแรงบ้าง  เน่ืองจากได้รับอิทธิพลของพายุฤดรู้อน ซึ่งส่วนมากจะเกิดในเดือนเมษายน  
ความชืน้สมัพทัธ์ประมาณร้อยละ 75 อุณหภูมิสูงสุด ท่ีเคยตรวจวดัได้ 37.3 องศาเซลเซียส  เม่ือ
วนัท่ี 17 มีนาคม 2534 

  - ฤดฝูน ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตลุาคม ได้รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวนัตกเฉียงใต้ท่ีพดัพาความชืน้และฝน โดยจะมีฝนตกในเดือนพฤษภาคมและต้นเดือน
มิถนุายน แล้วปริมาณฝนจะลดน้อยลงจนถึงปลายเดือนกนัยายนและเดือนตลุาคมจะเป็นช่วงท่ีมี
ฝนชกุท่ีสดุของเมืองพทัยา ความชืน้สมัพทัธ์ประมาณร้อยละ 90 ปริมาณฝนสงูสดุใน 24 ชม. ท่ีเคย
ตรวจวดัได้ 128.7 มิลลิเมตร เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม  2544  
 

ตาราง 1  อณุหภมูิสงูสดุ และอณุหภมูิต ่าสดุรายปีของเทศบาลเมืองพทัยา พ.ศ. 2550 – 2559 
 
 

 
ท่ีมา:  กรมอตุนุิยมวิทยา พ.ศ.2559(กรมอตุนุิยมวิทยา.  2559) 
 

ปี พ.ศ. 
อุณหภมูเิฉลีย่

ต ่าสุด (˚C ) 

อุณหภมูเิฉลีย่

สงูสุด (˚C ) 

อุณหภมูทิีไ่ดจ้ากการวเิคราะห ์
อุณหภมูติ ่าสุด  

(˚C ) 
อุณหภมูสิงูสุด  

(˚C ) 
2550 18 35.5 23.6 30.3 

2551 19.5 34.5   

2552 19.7 34.4   

2553 19.7 33.7 
  

2554 17.5 35   

2555 20.8 36 25.9 34.5 

2556 19.3 34.5   

2557 21.5 34.7   

2558 18 35.4   

2559 18.7 34.6 35.7 44.5 
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ภาพประกอบ 3  แผนภมูิแสดงอณุหภมูิเฉล่ียสงูสดุ และอณุหภมูิเฉล่ียต ่าสดุ รายปีของ
เทศบาลเมืองพทัยา ปี พ.ศ. 2550 – 2559 

 

การใช้ที่ดนิและสิ่งปกคลุมดนิ 
  ความหมายของการใช้ท่ีดิน หมายถึง การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินว่าเป็นไปในรูปใด 

เชน่ การท าเกษตรกรรม เหมืองแร่การก่อสร้างอาคารท่ีอยูอ่าศยั เป็นต้น 
 ความหมายในภาพรวม ข้อมลูการใช้ท่ีดิน ประกอบด้วย ข้อมลูประเภทการใช้ท่ีดิน ท่ี

ถกูจ าแนกจากข้อมลูการส ารวจจากระยะไกลและการส ารวจภาคสนามตามระบบการจ าแนกการ
ใช้ท่ีดนิมาตรฐานท่ีถกูต้องก าหนดขึน้ไว้ลว่งหน้า 
 ในการศึกษาครัง้นีไ้ด้อาศยัแนวคิดพืน้ฐานของระบบการจ าแนกการใช้ท่ีดินและสิ่งปก

คลุมดินของ แอนเดอะสัน (Anderson James Richard.  1976; กรมพัฒนาท่ีดิน.  2555) ท่ีถูก

พฒันาขึน้ส าหรับใช้ในการจ าแนกการใช้ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดินจากข้อมูลการรับรู้ระยะไกลของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา และระบบการจ าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินของกรมพฒันาท่ีดิน 2555 เพ่ือ

ก าหนดระบบการจ าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดิน ในระดบัท่ี 1 และระดบัท่ี 2 ให้เป็นระบบการจ าแนก

การใช้ประโยชน์ท่ีดนิส าหรับใช้กบัทกุหนว่ยงาน ดงัแสดงในตารางท่ี 2  (กรมพฒันาท่ีดนิ.  2555) 
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ตาราง 2  ระบบการจ าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดนิของกรมพฒันาท่ีดนิ ระดบัท่ี 1 และระดบัท่ี 2 
 

Level 1 Code Level 2 Code 

พืน้ท่ีชมุชนและ สิ่งปลกุสร้าง 
( Urban and Built-upland ) 

U ตวัเมืองและย่านการค้า (City, Town, 
Commercial ) 

หมู ่บ้าน ( Village ) 

สถานท่ีราชการและ สถาบนัตา่งๆ  

( Institutional land ) 
สถานีคมนาคม ( Transportation 
,Communication And Utility )  

ยา่นอตุสาหกรรม ( Industrial land ) 

U1 

 

U2 

U3 

 

U4 

 

U5 
พืน้ท่ีเกษตรกรรม  
( Agricultural land ) 

A นาข้าว ( Paddy field ) 
พืชไร่   ( Field crop ) 
ไม้ยืนต้น ( Perennial )   
ไม้ผล ( Orchard  ) 
พืชสวน ( Horticulture ) 
ไร่ หมนุเวียน ( Swidden cultivation ) 

A1 
A2 
A3 
A4 
A5 
A6 

  ทุง่หญ้าเลีย้งสตัว์และ โรงเรือนเลีย้ง
สตัว์ ( Pasture and farm house ) 
พืชน า้ ( Aquatic plant ) 
สถานท่ีเพาะเลีย้งสตัว์น า้  
( Aquacultural land ) 

A7 
 
 

A8 
A9 
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ตาราง 2 (ตอ่) 
 

Level 1 Code Level 2 Code 

พืน้ท่ีป่าไม้ ( Forestland ) F ป่าดิบ ( Evergreen forest ) 
ป่าผลดัใบ ( Deciduous Forest ) 
ป่าเลน ( Mangrove forest ) 
ป่าพรุ  ( Swamp forest ) 
สวนป่า ( Forest Plantation ) 
วนเกษตร ( Agro-forestry ) 

F1 
F2 
F3 
F4 
F5 
F6 

พืน้ท่ีนา (Water Body) W แหลง่น า้ธรรมชาติ  (Natural water 
body ) 

แหลง่น า้ท่ีสร้างขึน้ (Artificial water 
body) 

W1 

W2 

พืน้ท่ีเบด็เตล็ด  
(Miscellaneous  Land) 

M ทุง่หญ้าและไม้ละเมาะ( Rangeland ) 
พืน้ท่ีลุม่ ( Marsh and Swamp )  
เหมืองแร่บอ่ขดุ (  Mine, pit ) 
อ่ืนๆ (Other ) 

M1 
M2 
M3 
M4 

    
 ท่ีมา: กรมพฒันาท่ีดนิ. (2555:  64 - 65)  

 ประเภทของรูปแบบการใช้ท่ีดนิ 
 (แขขวญั พันธ์แจ่ม.  2549) กล่าวว่า การใช้ท่ีดินท่ีไม่มีการควบคมุหรือวางผงัเมือง 

จะมีลักษณะเคล้าคละปะปนกันไม่เป็นระเบียบความแออัดจะกระจุกตัวอยู่ท่ีศูนย์กลางและ
กระจายออกไปรอบนอกชมุชนอย่างไร้ทิศทางและแบบแผน เม่ือชมุชนขยายตวัไปสู่ความเป็นเมือง
ปัญหาต่างๆ ก็จะตามมา การวางผังเมืองเป็นการจัดระเบียบการใช้ท่ีดิน ระบบคมนาคมขนส่ง 
และเตรียมรองรับการขยายตวัของเมืองในอนาคตโดยการพิจารณาแผนประเภทการใช้ท่ีดินเป็น
การพิจารณาจากการใช้อาคารและท่ีดินท่ีเก่ียวข้องกับการด ารงชีพของประชาชน 3 ส่วน คือ 1) 
ส่วนท่ีอยู่อาศัย แบ่งออกเป็นท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศัย 5 ประเภท  2) ส่วนท างานและบริการ
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สาธารณะแบ่งออกเป็นท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม ท่ีดินประเภทสถาบนัราชการ สาธารณูปโภค
สาธารณูปการท่ีดิน ประเภทสถาบันการศึกษา ท่ีดินประเภทสถาบันศาสนา ท่ีดินประเภท
อุตสาหกรรม ท่ีดินประเภทชนบทและ เกษตรกรรม และ 3) ส่วนพักผ่อนหย่อนใจ แบ่งออกเป็น
ท่ีดินประเภทท่ีโลง่เพ่ือนนัทนาการและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม ท่ีดินประเภทอนรัุกษ์ในท่ีนีจ้ะขอ
กล่าวถึงเพียง 4ประเภทส าคญัคือ 1) ท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศยั 2) ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม 3) 
ท่ีดนิประเภทอตุสาหกรรม 4) ท่ีดนิประเภทท่ีสงวนและควบคมุการพฒันา    
 1.1 ท่ีดนิประเภทท่ีอยู่อาศยั (Residential Land Uses) 

 แนวความคิดหลกัท่ีใช้ในการวางผงัท่ีอยู่อาศยัได้แก่ Neighbourhood Concept เป็นการ

กระจายความเจริญจากชุมชนหลักออกไปสู่ส่วนต่างๆ ของเมือง ให้ประชาชนได้รับการบริการ

ทางด้านสาธารณปูโภคและสาธารณปูการโดยทัว่ถึง และเทา่เทียมกนั มีการอยู่อาศยัท่ีดีและน่าพึง

ปรารถนา กรมการผงัเมืองได้จ าแนกท่ีดนิประเภทท่ีอยูอ่าศยัออกเป็น 5 ประเภท ดงันี ้

  1. ประเภทท่ีอยู่อาศยัหนาแนน่มาก 

  2. ประเภทพาณิชยกรรมและท่ีอยูอ่าศยัหนาแนน่มาก 

  3. ประเภทท่ีอยู่อาศยัหนาแนน่ปานกลาง 

  4. ประเภทท่ีอยู่อาศยัหนาแนน่น้อย 

  5. ประเภทอนรัุกษ์เพ่ือการอยูอ่าศยั 

  การก าหนดการใช้ท่ีดินประเภทท่ีอยู่อาศยั มีหลกัการส าคญัว่าพืน้ท่ีดงักล่าวควรจะ

เป็นบริเวณท่ีมีการระบายน า้ดีลักษณะดินไม่เป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง มีศักยภาพในการ

จดับริการทางด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการได้เพียงพอ มีความสะดวกในการเข้าถึง มีความ

ปลอดภยัจากสิ่งรบกวนตา่งๆ มีสภาพแวดล้อมท่ีดีใกล้สถานท่ีท างานและยา่นการค้า เป็นต้น 

 1.2 ท่ีดนิประเภทพาณิชยกรรม (Commercial Land Uses) 
 การใช้ประโยชน์ท่ีดินเพ่ือการพาณิชยกรรมเป็นลกัษณะเดน่ของการใช้ท่ีดินในเมืองเป็น

บริเวณท่ีมีการรวมตวัของการใช้ท่ีดนิท่ีเข้มข้น เป็นศนูย์กลางธุรกิจการพาณิชย์และการบริการ โดย

เฉล่ียแล้วประมาณร้อยละ 2 - 5 ของพืน้ท่ีเมืองเป็นท่ีดินเพ่ือการพาณิชยกรรมการใช้ท่ีดินประเภท

พาณิชยกรรม แบง่ออกเป็น 2 ประเภทหลกั คือ 

  1.2.1 ร้านค้าเบ็ดเตล็ด และตลาดสด (Neighbourhood & Convinient Stores and 

Community Markets) เป็นสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดในชีวิตประจ าวนั รวมถึงตลาดสด ซึ่ง

เป็นศนูย์รวมธุรกิจการ ค้าขายเบด็เตล็ดของชมุชน มีขนาดพืน้ท่ีเล็กและกระจายตวัอยูท่ัว่ไป 
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  1.2.2 ศนูย์พาณิชยกรรมกลางเมือง (Central Business District) เป็นบริเวณท่ีกว้าง

ใหญ่ท่ีสุดและ หนาแน่นท่ีสุดของธุรกิจการค้าขายและการให้บริการ เป็นท่ีรวมของกิจการค้าปลีก 

ส านกังานให้บริการ สถาบนั การเงิน สถานเริงรมย์โรงแรมและอ่ืน  ๆC.B.D. แบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

  - C.B.D. ในเมือง ซึ่งใช้พืน้ท่ีน้อย อยู่ในท าเลท่ีตัง้ของการแข่งขัน ราคาท่ีดินแพง 

อาคารสงู เพ่ือการใช้ประโยชน์อยา่งเตม็ท่ีในพืน้ท่ีท่ีจ ากดั 

  - C.B.D. ชานเมือง เป็นผลมาจากปัจจบุนั กิจกรรมท่ีเป็นธุรกิจกลางของเมืองใหญ่ๆ 

ท่ีอยู่ใจกลางเมืองต้องประสบปัญหาต่างๆ อาทิการจราจรติดขดั ราคาท่ีดินสูง ความแออัด และ

เส่ือมโทรม ประกอบกบัความเจริญก้าวหน้าด้านการส่ือสารและการคมนาคมท่ีสะดวก จงึได้มีการ

ขยายตวัออกไปอยู่ชานเมือง การก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม มีหลกัการท่ี

ส าคญั คือพืน้ท่ีดงักล่าวควรอยู่บนท่ีราบปลอดภัยจากน า้ท่วมสามารถระบายได้ดีมีความสะดวก

ในการเข้าถึง มีระบบโครงข่ายถนนท่ีได้มาตรฐานและสามารถติดตอ่เช่ือมโยงกบับริเวณอ่ืน ๆ เพ่ือ

ความสะดวกในการสญัจร อยูใ่นบริเวณท่ีมีสถาบนัการเงินและ การบริการสาธารณะอ่ืน ๆ 

 1.3  ท่ีดนิประเภทอตุสาหกรรม (Industrial Land Uses) 
 ในประเทศไทยได้ก าหนดการใช้ท่ีดินประเภทอตุสาหกรรมไว้ไม่เกินร้อยละ 10 ของ พืน้ท่ี

เมือง โดยแบง่ท่ีดนิประเภทอตุสาหกรรมออกเป็น 3 ประเภทหลกั คือ 

  1. ประเภทอตุสาหกรรมและคลงัสินค้า 

  2. ประเภทอตุสาหกรรมเฉพาะกิจ  

  3. ประเภทคลงัสินค้า 

 การวิเคราะห์อตุสาหกรรมเพ่ือก าหนดท่ีตัง้และขนาดของพืน้ท่ีในการวางผงัเมืองได้
พิจารณาจ าแนกเป็นประเภทตามกระบวนการผลิตและกระบวนการเช่ือมโยงกับการผลิต เพราะ
กระบวนการผลิตเป็นปัจจยัท าให้เกิดผลกระทบด้านท่ีตัง้ ความสมัพนัธ์ระหว่างการใช้ท่ีดินแต่ละ
ประเภท ส่วนกระบวนการเช่ือมโยงกิจกรรมอ่ืนตามมา อาทิการขนส่ง การส่ือสารธุรกิจการค้าและ
บริการ เป็นต้น หลกัการก าหนดท่ีตัง้ของท่ีดินประเภทอตุสาหกรรมท่ีส าคญั ควรเป็นพืน้ท่ีท่ีมีความ
ลาดชนัไม่เกินร้อยละ 5 เพ่ือการระบายน า้และก าจดัของเสีย อยู่ใกล้เส้นทางคมนาคมสายหลกัมี
ความพร้อมในด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เป็นบริเวณท่ีมีราคาท่ีดินต ่าและมีพืน้ท่ี
เพียงพอส าหรับการขยายตัวของโรงงานในอนาคต อยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ ใกล้ตลาด ไม่อยู่ใน
ทิศทางท่ีควนัฝุ่ นละออง กลิ่น เสียง ถกูลมพดัเข้าเมือง ไม่อยู่ในทิศทางท่ีส่งผลกระทบตอ่แหล่งน า้ 
หรือทางล าน า้ ธรรมชาตแิละต้องไมเ่กิดผลกระทบกบัจดุเดน่ของเมือง 
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 1.4  ท่ีดนิประเภทท่ีสงวนและควบคมุการพฒันา 
 ท่ีดินประเภทท่ีสงวนและควบคมุการพฒันา เป็นการใช้ท่ีดนิประเภทหนึ่งท่ีมีความส าคญั

และจ าเป็นส าหรับเมือง วัตถุประสงค์ของการก าหนดการใช้ท่ีดินประเภทนีเ้พ่ือควบคุมการ

เจริญเตบิโตของเมืองให้อยู่ในบริเวณท่ีก าหนด รักษาสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศของเมือง และ

สร้างภาพลักษณ์ของเมืองให้สมดุลกับธรรมชาติ โดยแบ่งท่ีดินประเภทท่ีสงวนและควบคุมการ

พฒันาออกเป็น 4 ประเภท คือ 

  1. ประเภทท่ีโลง่เพ่ือนนัทนาการและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม 

  2. ประเภทอนรัุกษ์ชนบทและเกษตรกรรม   

  3. ประเภทอนรัุกษ์เพ่ือสง่เสริมศลิปวฒันธรรมไทย 

 1.5  ประเภทท่ีโล่งเพ่ือนันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการประมง 
พืน้ท่ีท่ีเหมาะสมแก่การจดัให้เป็นท่ีดินประเภทท่ีสงวนและควบคมุการพฒันา คือ พืน้ท่ีท่ีเป็นแหล่ง
วตัถดุิบหรือทรัพยากรทางธรรมชาติ พืน้ท่ีท่ีมีน า้ท่วมขงัหรือรับการระบายน า้ พืน้ท่ีสาธารณูปโภค
ของเมือง พืน้ท่ีอนรัุกษ์และสงวนรักษา พืน้ท่ีท่ีเปิดกนัให้เป็นท่ีโลง่  
 

ทฤษฎีปรากฏการณ์เกาะความร้อนของเมือง  Urban  Heat  Island 
  ความหมายของปรากฏการณ์เกาะความร้อน 

  (สมพงษ์ เล่ียงโรคาพาธ.  2556) กล่าวว่า ปรากฏการณ์เกาะความร้อน หรือ 
เกาะความร้อนเมือง (urban heat island: UHI) คือปรากฏการณ์ท่ีพืน้ท่ีในมหานครมีอุณหภูมิสูง
กว่าบริเวณโดยรอบอย่างมีนัยความแตกต่างของอุณหภูมิท่ีสูงกว่าดังกล่าวจะชัดเจนในตอน
กลางคืนมากกว่าตอนกลางวัน ในฤดูหนาวมากกว่าฤดูร้อน และเม่ือไม่มีลมหรือมีลมพัดอ่อน 
สาเหตสุ าคญัท่ีท าให้เกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมือง คือการเปล่ียนแปลงพืน้ผิวของแผ่นดิน
ท่ีเกิดจากการพฒันาเมือง ซึ่งใช้วสัดท่ีุท าให้เกิดการสะสมของความร้อน ประกอบกับความร้อนท่ี
ปล่อยออกจากการใช้พลงังานตามอาคารสถานท่ีต่างๆ เม่ือประชากรบริเวณศนูย์กลางของเมือง
เพิ่มขึน้ การเปล่ียนแปลงผิวพืน้แผ่นดินก็ยิ่งเพิ่มมากขึน้ตามล าดับ จึงเป็นสาเหตุของการเพิ่ม
อุณหภูมิทั่วไปโดยเฉล่ีย ผลของปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมืองท าให้ปริมาณน า้ฝนเฉล่ียราย
เดือนในบริเวณใต้ลมท่ีห่างจากใจกลางเมืองออกไปประมาณ 60 กิโลเมตรเพิ่มขึน้จากปกติ
ประมาณร้อยละ 28 เม่ือเทียบกบับริเวณพืน้ท่ีเหนือลม  
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ประเภทของปรากฏการณ์เกาะความร้อน 
  (สมพงษ์ เล่ียงโรคาพาธ.  2556) กล่าวว่า การเกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อนท่ี

เกิดขึน้แบ่งเป็นสองลักษณะ กล่าวคือปรากฏการณ์ เกาะความร้อนท่ีพืน้ผิวของสิ่งปกคลุมดิน 
(Surface UHI) และปรากฏการณ์ เกาะความ ร้อนในบรรยากาศ (Atmospheric UHI) โดย
ปรากฏการณ์เกาะความร้อนทัง้สองลกัษณะนีมี้ความแตกตา่งกนั ตัง้แตว่ิธีการก่อตวัของความร้อน 
เทคนิคท่ีใช้ในการแยกแยะและตรวจวดั ผลกระทบและการบรรเทาผลท่ีเกิดขึน้   

 2.1  ปรากฏการณ์เกาะความร้อนท่ีพืน้ผิวของสิ่งปกคลมุดิน (Surface UHI) ในวนัท่ี
มีอากาศร้อน แสงจากดวงอาทิตย์สามารถให้ความร้อนกับพืน้ผิวชนิดต่างๆ ในเขตเมือง เช่น ผิว
หลังคาและพืน้ถนน มีอุณหภูมิสูงกว่าบรรยากาศโดยรอบได้ถึง 27 - 50°C ขณะท่ีพืน้ท่ีในร่มเงา
หรือพืน้ผิวท่ีมีความชืน้อยู่ในชนบทเป็นส่วนใหญ่ยังคงมีอุณหภูมิใกล้เคียงกับบรรยากาศ 
ปรากฏการณ์เกาะความร้อนท่ีพืน้ผิวจะเกิดขึน้ทัง้กลางวนัและกลางคืน แตมี่แนวโน้มท่ีจะเกิดมาก
ในช่วงกลางวันเม่ือมีแสงอาทิตย์สาดส่องลงมาท่ีพืน้ผิว ความแตกต่างของอุณหภูมิโดยเฉล่ีย
ในชว่งกลางวนัความแตกตา่งระหวา่งอณุหภูมิระหวา่งเขตเมืองท่ีมีการพฒันาและพืน้ท่ีชนบท อาจ
สูงถึง 10 - 15°C และช่วงกลางคืนความแตกต่างจะมีค่าประมาณ 5 - 10°C ปรากฏการณ์เกาะ
ความร้อนท่ีพืน้ผิวมากหรือน้อยจะแปรเปล่ียนไปตามฤด ูเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงของสิ่งต่างๆ 
ได้แก่ ความเข้มของแสงจากดวงอาทิตย์ สิ่งปกคลมุดิน และสภาพอากาศ เป็นผลให้ปรากฏการณ์
เกาะความร้อนท่ีพืน้ผิวเกิดขึน้มากท่ีสดุในช่วงฤดรู้อน ทัง้นีเ้น่ืองจากในฤดรู้อนท้องฟ้าโปร่งและลม
สงบ รังสีจากดวงอาทิตย์จึงทะลุผ่านชัน้บรรยากาศลงกระทบพืน้ผิวได้มากรวมถึงไม่มีกระแสลม
ช่วยพาความร้อนออกจากเมืองไปสู่ชนบท ท าให้ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างเมืองและ
ชนบทเพิ่มสูงขึน้ในหน้าร้อน นักวิจัยส่วนใหญ่ใช้การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing) เพ่ือ
ประมาณอุณหภูมิของพืน้ผิว ข้อมูลท่ีบันทึกได้ทัง้จากอากาศยานหรือดาวเทียมจะได้รับการ
ปรับเทียบเพ่ือผลิตเป็นภาพเชิงความร้อน ดงัแสดงในภาพประกอบ 4  
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ภาพประกอบ 4 ภาพเชิงความร้อนจากอปุกรณ์ Thematic Mapper จากดาวเทียม Landsat 5 
บริเวณกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีความละเอียดเชียงพืน้ท่ี 120 เมตร สีแดงเข้มมีอณุหภมูิ 37°C 

 

 ท่ีมา:  ส านกักิจการอวกาศแห่งชาต.ิ  (2556) การสงัเกตปรากฏการณ์เกาะความร้อน
ในเขตเมืองด้วยดาวเทียม.  (ออนไลน์) 

 
 2.2 ปรากฏการณ์เกาะความร้อนในบรรยากาศ (Atmospheric UHI) 
ในเขตเมืองจะมีอากาศในชัน้บรรยากาศท่ีร้อนกว่าเม่ือเทียบกับพืน้ท่ีชนบทโดยรอบ 

เกิดขึน้จากปรากฏการณ์เกาะความร้อนในบรรยากาศ นกัวิทยาศาสตร์แบง่ปรากฏการณ์ท่ีเกิดกบั
ชัน้บรรยากาศออกเป็นสองประเภทท่ีแตกตา่งกนั ได้แก่ 

  2.2.1 ปรากฏการณ์เกาะความร้อนท่ีเกิดในชัน้ของบรรยากาศท่ีต ่ากว่าเรือนยอด
ต้นไม้ เกิดกับชัน้บรรยากาศท่ีติดกับพืน้ผิวเป็นชัน้บรรยากาศท่ีผู้คนอาศยัอยู่ ปรากฏการณ์นีน้ับ
จากพืน้ดนิขึน้ไปจนถึงเรือนยอดต้นไม้หรือหลงัคาบ้าน 

  2.2.2 ปรากฏการณ์เกาะความร้อน ท่ีเกิดในชัน้ของบรรยากาศท่ีสูงกว่าเรือนยอด
ต้นไปขึน้ไป เร่ิมนบัจากยอดต้นไม้หรือหลงัคาบ้านและขยายขึน้ไปถึงยงัจดุท่ีเขตเมืองไม่ส่งผลต่อ
ชัน้บรรยากาศ โดยทัว่ไปชัน้นีจ้ะมีความสงูขึน้ไปในบรรยากาศได้ถึง 1.5 กิโลเมตรจากพืน้ผิวโลก 

  ปรากฏการณ์เกาะความร้อน ในบรรยากาศท่ีต ่ากว่าเรือนยอดต้นไม้หรือควรมีระยะ
ความสงูไม่เกิน 1.5 กิโลเมตรจากพืน้ผิวโลก จะเป็นปรากฏการณ์ท่ีมกัจะถกูกล่าวถึง เน่ืองจากการ
สงัเกตการวดัปริมาณปรากฏการณ์จะเกิดท่ีชัน้นี ้จึงกล่าวได้ว่าปรากฏการณ์เกาะความร้อนใน
บรรยากาศ หมายถึง ปรากฏการณ์เกาะความร้อนท่ีเกิดขึน้ ในบรรยากาศจะส่งผลค่อนข้างน้อย
ในชว่งสาย ตลอดจนถึงทัง้วนัและจะส่งผลมากขึน้มากเม่ือดวงอาทิตย์ลบัขอบฟ้าไป เน่ืองจากการ
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ปลดปล่อยความร้อนอย่างช้าๆ จากโครงสร้างพืน้ฐานต่างๆ ในเมือง ช่วงเวลาท่ีอณุหภูมิขึน้สงูสุด
จะขึน้อยู่กบัคณุสมบตัิของพืน้ผิวเมืองและชนบทโดยรอบ ฤดกูาล และสภาพอากาศ อณุหภูมิของ
พืน้ผิวส่งผลโดยอ้อมแต่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่ออุณหภูมิของอากาศในชัน้ท่ีติดกับพืน้ผิว 
อย่างเช่นในสวนสาธารณะหรือในพืน้ท่ีเพาะปลกูจะมีอณุหภูมิพืน้ผิวท่ีต ่ากว่าจึงท าให้อากาศเย็น
กว่า ในทางตรงข้ามในพืน้ท่ีท่ีเต็มไปด้วยอาคารในเมืองส่งผลให้มีอุณหภูมิในอากาศร้อนกว่า 
เน่ืองจากอากาศท่ีผสมปนเปกันในชัน้บรรยากาศ ความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิของพืน้ผิวและ
อากาศจะไม่คงท่ี และอณุหภูมิของอากาศโดยทัว่ไปจะต ่ากวา่อณุหภูมิของพืน้ผิวทัว่ทกุพืน้ท่ี ตาม
ภาพประกอบ 5 (สมพงษ์ เล่ียงโรคาพาธ . ส านกักิจการอวกาศแหง่ชาต.ิ  2556.  ออนไลน์) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5  การเปล่ียนแปลงอณุหภมูิในแตล่ะพืน้ท่ี 
 

  ท่ีมา:  ส านักกิจการอวกาศแห่งชาติ.  (2556). การสังเกตปรากฏการณ์เกาะความ
ร้อนในเขตเมืองด้วยดาวเทียม.  (ออนไลน์). 
 ปัจจัยของการเกดิปรากฏการณ์เกาะความร้อน 

 ปัจจยัส าคญัท่ีส่งผลต่อการเกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อน ได้แก่ สิ่งปกคลุมดินท่ี
เปล่ียนแปลงไป วสัดุท่ีใช้ในการก่อสร้าง รูปร่างเชิงเรขาคณิตของเมือง และความร้อนท่ีเกิดจาก
กิจกรรมของมนษุย์ 

 3.1 สิ่งปกคลมุดนิท่ีเปล่ียนแปลงไป 
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 (ปณุยนุช รุชิรโก.  2558) กล่าวว่า  ในพืน้ท่ีชนบท พืน้ดินส่วนใหญ่ถกูปกคลมุไปด้วยพืช
พรรณและดิน ต้นไม้และพืชพรรณให้ร่มเงา ช่วยให้อุณหภูมิของผิวดินลดต ่าลง และยังช่วยลด
อณุหภูมิในอากาศผ่านกระบวนการระเหยและคายน า้ (evapotranspiration) โดยต้นไม้คายน า้สู่
อากาศรอบๆ ท าให้ความร้อนโดยรอบคอ่ยๆ ลดลง ในทางตรงข้ามพืน้ท่ีเขตเมืองมีลกัษณะพืน้ผิวท่ี
แห้ง น า้ไม่สามารถผ่านได้ ได้แก่ วสัดปุหูลงัคาทัว่ไป พืน้ทางเท้า ถนน และพืน้ท่ีจอดรถ เม่ือมีการ
พฒันามากขึน้ จ านวนปริมาณต้นไม้ก็ลดลง พืน้ท่ีส่วนใหญ่ถูกปกคลุมด้วยตึก การเปล่ียนแปลง
ของสิ่งปกคลุมดินนีท้ าให้มีร่มเงาและความชืน้ท่ีรักษาให้เมืองเย็นสบายลดน้อยลง พืน้ท่ีสิ่งปลูก
สร้างคายน า้ออกสู่อากาศในปริมาณท่ีน้อยกกว่า (ภาพประกอบ 6 ) จึงส่งผลให้อุณหภูมิท่ีพืน้ผิว
และในอากาศสูงขึน้เขตเมืองท่ีได้รับการพฒันามากจะมีพืน้ผิวท่ีน า้ผ่านไม่ได้มากถึงร้อยละ 75 - 
100 หมายถึง มีพืน้ผิวท่ีมีความชืน้เพ่ือการระเหยและการคายน า้น้อยกว่าสิ่งปกคลุมดินตาม
ธรรมชาต ิคณุลกัษณะนีท้ าให้อณุหภมูิท่ีพืน้ผิวและบรรยากาศในเขตเมืองสงูขึน้  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพประกอบ 6 พืน้ผิวท่ีน า้ผ่านไมไ่ด้เป็นผลให้การระเหยและการคายน า้ลดลง 
 
  
 
 
 
 
 

ท่ีมา:  ส านกักิจการอวกาศแห่งชาติ.  (2556) การสงัเกตปรากฏการณ์เกาะความร้อน
ในเขตเมืองด้วยดาวเทียม.  (ออนไลน์) 
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 3.2 วสัดท่ีุใช้ในการก่อสร้าง 
 (ปณุยนุช รุชิรโก.  2558)  คณุสมบตัิของวสัดท่ีุใช้ในการก่อสร้างในเขตเมือง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การสะท้อน การปลดปล่อยความร้อน และความจคุวามร้อนของวสัด ุมีอิทธิพลตอ่การก่อ
ตวัของปรากฏการณ์เกาะความร้อน จากการท่ีวัสดุเหล่านีจ้ะสะท้อน ปลดปล่อย และดูดกลืน
พลงังานจากดวงอาทิตย์ซึ่งพลงังานจากดวงอาทิตย์ท่ีมาถึงพืน้ผิวของโลกประกอบด้วยพลงังานท่ี
มีความยาวคล่ืนสัน้กว่าอลุตราไวโอเลตถึงร้อยละ 5 พลงังานในช่วงแสงท่ีตามองเห็นได้ร้อยละ 43 
ประกอบด้วยแสงสีต่างๆ จากม่วงถึงแดง และพลังงานในช่วงอินฟราเรดร้อยละ 52 โดยมี
อินฟราเรดความร้อนเป็นพลงังานความร้อนท่ีแผ่จากดวงอาทิตย์ พลงังานทัง้หมดท่ีกล่าวมาล้วน
ก่อให้เกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อนขึน้ คา่การสะท้อนเป็นพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีถกูสะท้อนจาก
พืน้ผิว พลงังานจากดวงอาทิตย์จ านวนมากอยู่ในช่วงแสงท่ีตามองเห็นได้ ดงันัน้ ค่าการสะท้อน
แสงอาทิตย์จึงสัมพันธ์กับสีของวสัดุ พืน้ผิวท่ีมืดหรือมีสีด ามีแนวโน้มท่ีจะสะท้อนแสงอาทิตย์ได้
น้อยกว่าพืน้ผิวท่ีสว่างกวา่ นกัวิจยัได้ศกึษาและพฒันาวสัดสีุท่ีเย็น โดยการใช้เม็ดสีท่ีมีการสะท้อน
ได้ดีในช่วงความยาวคล่ืนอินฟราเรด วสัดชุนิดใหม่นีอ้าจมีสีคล า้หรือด าได้แตอ่าจมีคา่การสะท้อน
ความร้อนได้ใกล้เคียงกับวัสดุท่ีมีสีสว่าง โดยทั่วไปสิ่งก่อสร้างในเขตเมืองประกอบขึน้จากวัสดุ
พืน้ผิว เช่น หลังคาและทางเดินเท้า ซึ่งมีค่าอัตราส่วนรังสีสะท้อนต ่ากว่าท่ีมีในชนบท พลังงาน
ความร้อนท่ีถูกดูดกลืนท าให้อุณหภูมิของพื น้ผิวสูงขึ น้และเป็นตัวการในการก่อตัวของ
ปรากฏการณ์เกาะความร้อนท่ีพืน้ผิวและปรากฏการณ์เกาะความร้อนในบรรยากาศ แม้ว่าคา่การ
สะท้อนแสงอาทิตย์เป็นตวัก าหนดหลกัส าหรับอุณหภูมิท่ีพืน้ผิวของวสัด ุแตค่วามสามารถในการ
เปล่งรังสีความร้อนก็มีส่วนส าคญัเช่นกนั คา่การเปล่งรังสีความร้อนเป็นการวดัความสามารถของ
พืน้ผิวตอ่การปลดปลอ่ยความร้อนหรือเปลง่รังสีอินฟราเรดท่ีมีความยาวคล่ืนช่วงยาว พืน้ผิวท่ีมีคา่
การเปล่งรังสีสงูๆ จะรักษาอณุหภูมิให้ต ่ากวา่ได้เน่ืองจากสามารถปลดปลอ่ยความร้อนได้มากกว่า 
วัสดุท่ีใช้ในการก่อสร้างส่วนใหญ่ยกเว้นพวกโลหะจะมีค่าการเปล่งรังสีความร้อนค่อนข้างสูง 
คณุสมบตัิข้อนีจ้ึงน่าสนใจในการพิจารณาชนิดวสัดท่ีุจะน ามาใช้ติดตัง้เป็นหลงัคาของบ้านเรือน 
คณุสมบตัิท่ีส าคญัอีกข้อหนึ่งท่ีมีอิทธิพลตอ่การก่อตวัของเกาะความร้อน คือ ความจคุวามร้อนของ
วสัดุ หมายถึงความสามารถในเก็บกักความร้อน วสัดใุนการสร้างอาคารจ านวนมาก เช่น เหล็ก
และหิน มีความจุความร้อนสูงกว่าวสัดท่ีุใช้ในชนบท เช่น ดินแห้ง ทรายหรือวสัดจุ าพวกพืชพรรณ
แห้ง เป็นผลให้เมืองสามารถเก็บพลงังานแสงอาทิตย์ในรูปความร้อนได้ดีภายใต้โครงสร้างพืน้ฐาน 
พืน้ท่ีในเขตการค้าของเมืองสามารถดดูกลืนและกกัเก็บปริมาณความร้อนเป็นสองเทา่เม่ือเทียบกบั
ชนบทโดยรอบในชว่งเวลากลางวนั 
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 3.3 รูปร่างเชิงเรขาคณิตของเมือง 
 (ปณุยนุช รุชิรโก.  2558) ปัจจยัเพิ่มเติมท่ีมีผลต่อการเกิด ปรากฏการณ์เกาะความร้อน
โดยเฉพาะในเวลากลางคืน ได้แก่ รูปร่างเชิงเรขาคณิตของเมือง หมายถึง มิติและช่องว่างของ
อาคารภายในเมือง รูปร่างเชิงเรขาคณิตของเมืองมีอิทธิพลตอ่การไหลของกระแสลม การดดูกลืน
พลงังาน และความสามารถของพืน้ผิวท่ีก าหนดในการเปล่งรังสีความร้อนกลบัไปยงัท่ีว่าง ในพืน้ท่ี
ท่ีได้รับการพัฒนาในเมือง โครงสร้างและพืน้ผิวมักจะขัดขวางหรือบดบังจากตึกและอาคาร
ข้างเคียง และกลายเป็นมวลท่ีสะสมความร้อนขนาดใหญ่จนไม่สามารถปลดปล่อยความร้อน
ออกมาได้อย่างทนัทีทนัใดเน่ืองจากการขดัขวางเหล่านี ้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกลางคืน อากาศ
เหนือศูนย์กลางของเมืองจะอุ่นกว่าเหนือชนบทโดยรอบ นกัวิจยัจะมุ่งการพิจารณาในรูปร่างเชิง
เรขาคณิตในเขตเมืองเป็น หุบเขตเมือง (urban canyon) โดยมีตึกสูงรายล้อมรอบถนน ในช่วง
กลางวนั ตึกสูงจะท าให้เกิดร่มเงาบนถนน ลดอุณหภูมิของพืน้ผิวและอากาศ แต่อีกนัยหนึ่ง เม่ือ
แสงอาทิตย์ตกกระทบพืน้ผิวในหบุ พลงังานแสงอาทิตย์จะถกูสะท้อนและดดูกลืนโดยผนงัของตึก 
ท าให้อตัราส่วนการสะท้อนรังสียิ่งต ่าลงไปอีก ท าให้อณุหภูมิสงูขึน้ ในช่วงกลางคืนหบุเขตเมืองจะ
กีดขวางการระบายความร้อน เน่ืองจากตึกและโครงสร้างต่างๆ ขัดขวางความร้อนท่ีจะถูก
ปลดปลอ่ยออกมาจากโครงสร้างพืน้ฐานในเมือง  

 3.4 ความร้อนท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนษุย์ 
 (ปุณยนุช รุชิรโก.  2558) กล่าวว่า กิจกรรมของคนในเขตเมืองส่งผลต่อปรากฏการณ์
เกาะความร้อนในบรรยากาศ กิจกรรมเหล่านีม้ากจากหลายแหล่งและอาจจะถูกประมาณเป็น
ผลลัพธ์ของพลังงานท่ีถูกใช้ไปส าหรับการปรับอากาศ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า การขนส่ง และเคร่ืองไ ม้
เคร่ืองมือโรงงานอตุสาหกรรม ความร้อนท่ีเกิดขึน้นีแ้ปรตามกิจกรรมและโครงสร้างพืน้ฐาน โดยท่ี
ตกึหรือการขนส่งท่ีใช้พลงังานมากจะผลิตความร้อนมาก ความร้อนท่ีเกิดขึน้นีจ้ะไม่ส่งผลตอ่พืน้ท่ี
ชนบท และหน้าร้อนส าหรับประเทศในเขตอบอุ่น เน่ืองจากมีอณุหภูมิไม่สงู แตส่ าหรับเขตร้อน จะ
มีการใช้พลงังานในการปรับอากาศปริมาณสงูมาก ท าให้เกิดความร้อนชนิดนีม้ากทัง้กลางวนัและ
กลางคืน แตใ่นหน้าหนาวส าหรับประเทศเขตอบอุน่ในเขตเมืองหนาแน่น ความร้อนชนิดนีส้ง่ผลตอ่ 
UHI คอ่นข้างมากเน่ืองจากมีการใช้พลงังานในการท าความร้อนภายในอาคารบ้านเรือน  
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ผลกระทบของปรากฏการณ์เกาะความร้อนของเมือง 
 (จริยา เศรญศสกลุ.  2543)  กล่าวว่า ผลกระทบต่อสขุภาพ การท่ีอากาศร้อนมากๆ เป็น
อนัตรายต่อสุขภาพได้โดยตรง โดนเฉพาะอย่างยิ่งผู้ ท่ีมีความเส่ียงสูง เช่น เด็ก และผู้สูงอายุ ใน
อดีตท่ีผ่านมาคล่ืนความร้อนในเขตเมืองได้คร่าชีวิตคนไปแล้วเป็นจ านวนมาก ดงัเช่นความร้อนท่ี
เกิดขึน้ตอนกลางวนัในประเทศสหรัฐอเมริกา เม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2538  มีผู้ เสียชีวิตรวมกัน
มากกว่าพนัคน เฉพาะเมืองชิคาโกแห่งเดียวมีผู้ เสียชีวิต 456 คน อุณหภูมิท่ีสูงขึน้ในหน้าร้อนจะ
เพิ่มอันตรายมากขึน้หากความชืน้ในอากาศมีสูง ซึ่งเป็นภาวะท่ีพบได้บ่อยในประเทศไทย 
เน่ืองจากตัง้อยูใ่นเขตร้อนชืน้จงึเป็นท่ีมาของค าวา่ ร้อนอบอ้าว  
 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การท่ีอุณหภูมิในเขตเมืองร้อนขึน้ท าให้ความต้องการด้าน
พลงังานเพิ่มมากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการใช้เคร่ืองปรับอากาศเพ่ือท าให้อากาศภายในอาคาร
เย็นลง จากผลการศึกษาในเมืองแคลิฟอร์เนียพบว่าทุกๆ 1 องศาเซลเซียสท่ีเพิ่มขึน้ ท าให้ความ
ต้องการด้านการใช้พลงังานไฟฟ้าเพิ่มขึน้ 3% การใช้พลงังานท่ีมากขึน้นอกจากจะหมายถึงการ
สญูเสียเงินมากขึน้แล้ว ผลของการเดินเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าของโรงงานท่ีใช้พลงังานจากน า้มนัหรือ
จากถ่านหินท่ีเพิ่มมากขึน้ ท าให้ต้องมีการปลอ่ยสารก่อมลพิษออกสูส่ิ่งแวดล้อมมากขึน้  
 ผลกระทบต่ออุตุนิยมวิทยาท้องถ่ิน การเปล่ียนแปลงของลมประจ าถ่ิน การเกิดเมฆ 
หมอก ฝน เป็นต้น เน่ืองจากกระบวนการพาความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์ ท่ีมีผลตอ่พืน้โลก ท าให้
มวลอากาศท่ีอยูใ่กล้พืน้โลกมีอณุหภูมิสงูขึน้ หากมีความชืน้พอเหมาะ เม่ือลอยสงูขึน้ไปอาจก่อตวั
เป็นเมฆและฝน   
 ผลกระทบตอ่การเจริญเติบโตของพืชพรรณ การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผล
ให้ฤดเูพาะปลกูเปล่ียนแปลงไป พืชพรรณธรรมชาตมีิการเจริญเตบิโตช้ากวา่ปกติ  
 
เทคนิคในการค านวณอุณหภูมิ 

  คุณสมบัตขิองคล่ืนอินฟราเรดความร้อน 
  โท มัส  (Thomas M Lillesand;Ralph W Kiefer; แล ะ Jonathan W Chipman.  

2000) กล่าววา่ คณุสมบตัิของคล่ืนอินฟราเรดความร้อน เป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าประเภทหนึ่ง เกิด
จากพลงังานของรังสีแผ่ออกมาจากเทหวตัถสีุด า เป็นไปตามกฎของ Stefan-Boltzmann โดยวตัถุ
ท่ีมีอณุหภูมิมากกว่า 0 ºK หรือ -273 ºC  จะมีคณุสมบตัิในการแผ่รังสี ซึ่งความเข้มในการแผ่รังสี 
องค์ประกอบเชิงคล่ืน ขึน้อยู่กบัคณุสมบตัิในตวัวตัถ ุและอณุหภมูิของวตัถจุากการแผ่รังสีจากวตัถ ุ
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จงึจะสามารถค านวณคา่จากการแผ่รังสีของวตัถ ุณ อณุหภูมิหนึ่งหารด้วยการแผ่รังสีเทหวตัถสีุด า
ท่ีอณุหภมูิเดียวกนั  

 การค านวณอณุหภมูิพืน้ผิวจากคล่ืนอินฟราเรดความร้อน 

 ในการค านวณอณุหภมูิพืน้ผิว มีการค านวณด้วยกนัหลายวิธี แตว่ิธีท่ีเป็นท่ีนิยมอีกวิธี คือ 
การค านวณคา่การแผ่รังสีเชิงคล่ืน (Spectral  radiance) จากค่าการสะท้อนแล้วน าค่าการแผ่รังสี
เชิงคล่ืนไปค านวณอุณหภูมิสัมบูรณ์จากการแผ่รังสี ซึ่งมีสูตรการค านวณดงันี ้ (วิษณุ ก่อพิมพ์.  
2556) 
 1. ค านวณคา่การแผ่รังสีของภาพจากดาวเทียม LANDSAT 5 TM ในช่วงคล่ืนความร้อน 
(band 6) ซึง่มีความยาวคล่ืนอยูใ่นชว่ง 10.40 ถึง 12.50 m ได้จากสมการท่ี (1-1) 
 CVR1    =   gain * DN+bias     สมการท่ี (1 - 1) 
หรือ    CVR1   = 0.05518 * (B1) + 1.2378 

โดย     CVR1    = คา่การแผรั่งสีเชิงคล่ืน (Spectral radiance)  
            gain  = 0.05518 คา่ gain Landsat 5 TM มาจาก  

            ((LMAXλ - LMINλ )/(QCALMAX - QCALMIN))  

            DN    = คา่การสะท้อน (Digital Number) 
 bias     = 1.2378 (คา่ Offset มาจากคา่ Lmin ของ Band 6 ; Thermal Band) 
      จากตารางข้อมลู Lmim, Lmax ของ Landsat 5 TM 

การแปลงค่าเชิงตัวเลขของข้อมูลเป็นค่าการแผ่รังสี ณ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล ชานเดอร์และ  
มาร์กแฮม (Chander Gyanesh;Markham Brian L; และHelder Dennis L.  2009) 

CVR1 = ((LMAXλ - LMINλ ) / (QCALMAX - QCALMIN))* (QCAL - QCALMIN)  + LMIN 

                 สมการท่ี (1 - 2) 
โดย        CVR1     = คา่การแผรั่งสีเชิงคล่ืน (Spectral radiance)  
  Lmax          = คา่รังสีสงูสดุของแตล่ะแบนด์ (m2w  sr -1 µm-1) 
  Lmin           = คา่รังสีต ่าสดุของแตล่ะแบนด์ (m2w  sr -1 µm-1) 
 QCALmin   = คา่เชิงตวัเลขต ่าสดุของข้อมลูภาพถ่ายดาวเทียม มีคา่เทา่กบั 0 

 QCALmax   = คา่เชิงตวัเลขสงูสดุของข้อมลูภาพถ่ายดาวเทียม มีคา่เทา่กบั 25 

 DN            = คา่เชิงตวัเลขของแตล่ะจดุภาพ (Digital Number) 
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ตาราง 3  คา่ Lmin และ Lmax ของข้อมลูตา่งๆ จากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 TM 
 

Spectral Rediances, LMIIN and LMAX in W/(m2.sr. µm) 

Processing From March 1,1984 From May 5, 2003 

Date To May, 2003 To April 1,2007 

Band LMIN LMAX(IC) 1/Grescale(IC) LMIN LMAX(LUT03) 1/Grescale(LUT03) 

1 -1.52 152.1 1.66 -1.52 193 1.31 

2 -2.84 296.81 0.85 -2.84 365 0.69 

3 -1.17 204.3 1.24 -1.17 264 0.96 

4 -1.51 206.2 1.23 -1.51 221 1.15 

5 -1.37 27.19 9.25 -1.37 30.2 8.34 

6 1.2378 15.303 18.13 1.2378 15.303 18.13 

7 -0.15 14.38 17.55 -0.15 16.5 15.32 

 
 ท่ีมา: ชานเดอร์; และ มาร์กแฮม (Chander Gyanesh;Markham Brian L; และHelder 
Dennis L.  2009) 
 
 2. ค านวณคา่การแผรั่งสีของ ภาพจากดาวเทียม LANDSAT 8 OLI ในชว่งคล่ืนความร้อน  
( band 10 ) โดยมีความยาวคล่ืนอยู่ในช่วง 10.60-11.19 และ 11.50-12.51 m ตามล าดบัได้จาก
สมการท่ี (1-3) (USGS.  2013) 
 

  Lλ  = MLQcal + AL        สมการท่ี (1 - 3) 

โดย  Lλ = การแผรั่งสีเชิงสเปกตรัม หนว่ย Watts .m-2sr-1. µm-1 
  ML = คา่ Radiance Multi Band จากข้อมลูอธิบายข้อมลู (Metadata) 0.0003342 
  AL  = คา่ Radiance Add Band จากข้อมลูอธิบายข้อมลู  
  Qcal = คา่ดจิิตอลเชิงเลขของแต ่ละจดุภาพ 
 3. ค านวณอณุหภมูิสมับรูณ์จากการแผ่รังสีเชิงคล่ืน มาร์กแฮม (Markham Brian L.  
1986)  
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Landsat 5 TM          𝑇 =
𝐾2

ln(
𝐾1∗𝜀

𝐶𝑉𝑅𝑙
+1)

      สมการท่ี (1-4) 

 
 โดย  T      =  อณุหภมูิสมับรูณ์จากการแผรั่งสีเชิงคล่ืน เคลวิน  (K) 
   CVR  =  คา่การแผรั่งสีเชิงคล่ืน (Spectral radiance) 
   K1   =  คา่คงท่ีของ Landsat 5 TM คือ 607.76 
   K2    =  คา่คงท่ีของ Landsat 5 TM คือ 1260.56  

   ε     =  คา่สมัประสิทธ์การแผรั่งสี Landsat 5 TM คือ 0.95 
 
 4. ค านวณอณุหภมูิสมับรูณ์จากการแผรั่งสีเชิงคล่ืน (USGS.  2013: Online) 
 

Landsat 8 OLI    𝑇𝐵 =
𝐾2

ln(
𝐾1

L
λ

+1)
       สมการท่ี (1-5) 

 โดย  T   =  อณุหภมูิสมับรูณ์จากการแผรั่งสีเชิงคล่ืน เคลวิน  (K) 

   Lλ    =  คา่การแผรั่งสีเชิงคล่ืน (Spectral radiance) 
   K1   =  คา่คงท่ีของ Landsat 8 TIR แบนด์ 10  คือ 774.89   
   K2    =  คา่คงท่ีของ Landsat 8 TIR แบนด์ 10 คือ 1321.08 
 
ดัชนีความสัมพันธ์ 
 แนวคิดเร่ืองดัชนีผลต่างพืชพรรณ (NDVI) ดชันีผลต่างสิ่งปลูกสร้าง (NDBI) และดชันี
ผลตา่งความชืน้ของน า้ (NDWI) 
 ดัชนีผลต่างพืชพรรณ (NDVI) 

  (USGS.  2016)  ดชันีพืชพรรณ (Vegetation Index) คือ คา่ท่ีบอกถึงสดัส่วนของ
พืชพรรณท่ีปกคลมุพืน้ผิวโดยค านวณจากการน าช่วงคล่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัพืชพรรณมาท าสดัส่วนซึ่ง
กันและกัน วิธีการท่ีนิยมใช้งานมากวิธีหนึ่งเรียกว่า Normalized Difference Vegetation Index 
(NDVI) เป็นการน าคา่ความแตกตา่งของการสะท้อนของพืน้ผิวระหว่างช่วงคล่ืนใกล้อินฟราเรดกบั
ช่วงคล่ืนตามองเห็นสีแดงมาท าสัดส่วนกับค่าผลบวกของทัง้สองช่วงคล่ืนเพ่ือปรับให้เป็นลักษณะ
กระจายแบบปกติดงัสมการท่ี (1 - 6) ท าให้ NDVI มีคา่อยู่ระหว่าง -1 ถึง 1 จะช่วยในการแปลผลได้
ง่ายขึน้กล่าวคือ ค่า 0 หมายถึงไม่มีพืชพรรณใบเขียวอยู่ในพืน้ท่ีส ารวจ ในขณะท่ีค่า 0.8 หรือ 0.9 
หมายถึงมีพวกพืชพรรณใบเขียวหนาแนน่มากในพืน้ท่ีดงักลา่ว กรณีท่ีพืน้ผิวมีพืชพรรณปกคลมุ จะ
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มีคา่การสะท้อนในช่วงคล่ืนใกล้อินฟราเรดสงูกว่าช่วงคล่ืนตามองเห็นสีแดงท าให้ NDVI มีคา่เป็น
บวก ในขณะท่ีพืน้ผิวเป็นดินจะมีค่าการสะท้อนระหว่างสองช่วงคล่ืนใกล้เคียงท าให้ NDVI มีค่า
ใกล้เคียงกบัศนูย์ สว่นกรณีท่ีพืน้ผิวเป็นน า้จะมีคา่การสะท้อนในชว่งคล่ืนใกล้อินฟราเรดต ่ากวา่ชว่ง
คล่ืนตามองเห็นสีแดง ท าให้ NDVI มีค่าติดลบ ทัง้นีโ้ดยปกติค่านีจ้ะมีค่าอยู่ระหว่าง 0.1 ถึง 0.7 
เทา่นัน้ 
   NIR   =  การสะท้อนในชว่งคล่ืนใกล้อินฟราเรด (%) 
   RED  =  การสะท้อนในชว่งคล่ืนตามองเห็นสีแดง (%) 
             โดย NDVI  = NIR - RED / NIR + RED    สมการท่ี (1 - 6) 
 
ตาราง 4  แสดงชว่งชัน้ของดชันีผลตา่งพืชพรรณ NDVI 
 

ค่า NDVI ความหมาย 

0.60 – 1.00 มีพนัธุ์พืชอยูห่นาแนน่มาก เชน่ พืน้ท่ีป่าไม้ 

0.30 – 0.59 มีพนัธุ์พืชอยูน้่อย เชน่ พืน้ท่ีเกษตรกรรม 

-1.00 – 0.29 พืน้ท่ีท่ีมีพืชปกคลมุอยูน้่อยมากหรือไมมี่อยูเ่ลย เชน่ ทะเล 

  
  ท่ีมา: www.arcims.tmd.go.th/DailyDATA/NDVI. 
 

 ค่าดัชนีผลต่างและความปกตสิิ่งก่อสร้าง (NDBI)      
  คา่ดชันีท่ีศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างอณุหภูมิพืน้ผิวในเมืองและประเภทการใช้ท่ีดิน / 

สิ่งปกคลุมดิน โดยการวิเคราะห์ข้อมูลการตรวจจับดาวเทียมท่ีน าเสนอความสัมพันธ์ระหว่างชั น้ 
ความหนาแน่นของสิ่งท่ีสร้างขึน้และกลางคืน / กลางวัน LST ค่าเฉล่ียท่ีมีพล็อตกระจาย ซึ่งใน
บางส่วนท่ีโดดเด่นของจุดภาพจะถูกน ามาใช้ ซึ่งอิทธิพลจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความหนาแน่นของพืน้ท่ีและอณุหภูมิอย่างถกูต้อง NDBI ถกูน ามาใช้และคา่เฉล่ียของ NDBI และ
อณุหภมูิท่ีสอดคล้องกนัตามชว่งเวลา Dousset และ Gourmelon (2003) 

 
   NIR   =  การสะท้อนในชว่งคล่ืนอินฟราเรดใกล้ (%) 
   SWIR = การสะท้อนในชว่งคล่ืนอิรฟราเรดคล่ืนสัน้ (%)                                                     
 โดย  NDBI  =  SWIR – NIR / SWIR + NIR     สมการท่ี (1 - 7) 

http://www.arcims.tmd.go.th/DailyDATA/NDVI
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  ค่าดัชนีผลต่างความชืน้ของน า้ (NDWI) 
  (USGS.  2016)  ดชันีความต่างของความชืน้ของน า้ (NDWI) ของการดดูซึมน า้

ในน า้และน า้ในพืน้ดินจากชว่งคล่ืนท่ีตาเปลา่ไมส่ามารถมองเห็นได้ในช่วงคล่ืน NIR / SWIR โดยท่ี
คา่ NDWI ต ่าจะบง่ชีถ้ึงปริมาณน า้ในพืชน้อย หรือพืชนัน้แห้ง  
   NIR     =  การสะท้อนในชว่งคล่ืนอินฟราเรดใกล้ (%) 
   GREEN =  การสะท้อนในชว่งคล่ืนสีเขียว (%)                                                     
 โดย NDWI    =        GREEN – NIR / GREEN + NIR                สมการท่ี (1 - 8) 
 

ทฤษฎีทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการรับรู้ระยะไกล 
 ความหมายของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 

  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์หรือ GIS คือ กระบวนการท างานเก่ียวกับข้อมูลในเชิง
พืน้ท่ีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ท่ีใช้ก าข้อมลูและสารสนเทศ ท่ีมีความสมัพนัธ์กบัต าแหนง่ในเชิงพืน้ท่ี
ข้อมูลและแผนท่ีใน GIS เป็นระบบข้อมลูสารสนเทศท่ีอยู่ในรูปของตารางข้อมลูและฐานข้อมลูท่ีมี
ส่วนสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพืน้ท่ี (Spatial Data) ซึ่งรูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพืน้ท่ี
ทัง้หลาย จะสามารถน ามาวิเคราะห์ด้วย GIS และท าให้ส่ือความหมายในเร่ืองการเปล่ียนแปลงท่ี
สมัพนัธ์กบัเวลาได้ เช่น การแพร่ขยายของโรคระบาด การเคล่ือนย้ายถ่ินฐาน การบกุรุกท าลายป่า
การเปล่ียนแปลงของการใช้พืน้ท่ี ฯลฯ ข้อมลูเหลา่นีเ้ม่ือปรากฏบนแผนท่ีจะท าให้สามารถแปลและ
ส่ือความหมายในการใช้งานได้ง่าย  

 (Institute Environmental Systems Research.  1995) ให้ความหมายไว้ว่า GIS 
ประกอบไปด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และบุคลากร ซึ่งมี
หน้าท่ีจัดการในสิ่งต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการรวบรวมสารสนเทศท่ีต้องการ เพ่ือท าการแปลงเข้า
จัดเก็บในระบบ การปรับปรุง การจัดการ การวิเคราะห์ และการแสดงสารสนเทศภูมิศาสตร์
เหลา่นัน้ในรูปแบบท่ีมีการอ้างอิงพิกดัทางภมูิศาสตร์ได้ตามต้องการ 

 1.1 การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 
  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีความแตกต่างจากระบบสารสนเทศอ่ืนๆ ในแง่ท่ี

สามารถท างานและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงแผนท่ีได้ ข้อมูลหรือผลลัพธ์จากการวิเคราะห์มีพิกัด
ภูมิศาสตร์สามารถอ้างอิงในเชิงต าแหน่งได้ สามารถแสดงผลในรูปแบบแผนท่ีซึ่งช่วยในการ
อธิบายถึงปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ ท่ีเกิดขึน้ได้อย่างชัดเจน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มี
กระบวนการวิเคราะห์ข้อมลูอยูห่ลายรูปแบบซึง่มีรูปแบบหลกัๆ ดงันี ้  
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 1.2  การวิเคราะห์ข้อมลูการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดนิ 
   1.2.1. การน าเข้าข้อมูลสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การน าเข้าข้อมูลเชิงพืน้ท่ี 
โดยการน าภาพดาวเทียมท่ีผ่านการจ าแนกข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลแบบราสเตอร์ให้อยู่ในรูปแบบ
เวกเตอร์ การน าเข้าข้อมลูเชิงคณุลกัษณะ โดยการน าเข้ามลูผ่านทางแปน้พิมพ์ซึ่งเป็นข้อมลูแสดง
ลกัษณะของพืน้ท่ี เชน่ ประเภทการใช้ท่ีดนิ เป็นต้น 
   1.2.2. การปรับแต่งข้อมูลการใช้ท่ีดินแต่ละประเภทให้มีความถูกต้อง โดยการ
แก้ไขความคลาดเคล่ือนและการทับซ้อนกันของจุดหรือเส้นในต าแหน่งเดียวกัน รวมถึงการปรับ
มาตราสว่นแผนท่ีและพิกดัแผนท่ีให้อยูใ่นระดบัเดียวกนั 
   1.2.3. การจัดการข้อมูลการใช้ท่ีดินแต่ละประเภท โดยสร้างแฟ้มจัดเก็บแบ่ง
หมวดหมูป่ระเภทการใช้ท่ีดนิอยา่งเป็นระบบ ท าให้สามารถเรียกใช้ได้สะดวกรวดเร็ว 
   1.2.4. การวิเคราะห์ข้อมูลการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดิน น าเข้าประเภทการใช้
ท่ีดิน มาท าการวิเคราะห์เชิงพืน้ท่ี (Spatial Analysis) โดยใช้วิธีการซ้อนทบัข้อมูล (Overlay) แผน
ท่ีการใช้ท่ีดินระหว่างปีท่ีน ามาวิเคราะห์ จะท าให้ได้ความสมัพนัธ์ระหว่างประเภทการใช้ท่ีดินเพ่ือ
ทราบถึงว่าพืน้ท่ีการใช้ท่ีดินแตล่ะประเภท เพิ่มหรือลดลงอย่างไร ในกรณีเพิ่มขึน้ เป็นการเปล่ียน
มาจากท่ีดินประเภทใด และในกรณีลด เป็นการเปล่ียนแปลงไปสู่การใช้ท่ีดินประเภทใด โดย
สามารถแสดงออกมาในรูปของตารางการปะปนระหว่างประเภทข้อมูล และแผนท่ีแสดงการ
เปล่ียนแปลง ท าให้ทราบลกัษณะการเปล่ียนแปลงแตล่ะชว่งเวลา  
 

 การส ารวจจากระยะไกล ( Remote sensing)  
 (สรุภี อิงคากลุ.  2548)  “ระบบสมัผสัระยะไกล” เป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีใช้

ในการจ าแนกหรือวิเคราะห์วตัถุเป้าหมายโดยไม่มีก่ีสมัผสัโดยตรง การเก็บข้อมูลใช้พลงังานรังสี
แมเ่หล็กไฟฟ้า เชน่ แสง ความร้อน คล่ืนวิทย ุเป็นตวัการในการส ารวจเปา้หมาย 

 ค าว่า รีโมทเซนซิ่ง (Remote Sensing) เป็นประโยคท่ีประกอบขึน้มาจากการรวม 2 
ค า แยกออกได้ดงันี ้คือ  Remote = ระยะไกล และ Sensing = การรับรู้ จากการรวมค า 2 ค าเข้า
ด้วยกนั ค าว่า "Remote Sensing" จึงหมายถึง "การรับรู้จากระยะไกล" โดยนิยามความหมายนีไ้ด้
กล่าวไว้ว่า “เป็นการส ารวจตรวจสอบคณุสมบตัิสิ่งใดๆ ก็ตาม โดยท่ีมิได้สมัผสักบัสิ่งเหล่านัน้เลย” 
ดงันัน้ค าว่า "Remote Sensing" จึงมีความหมายท่ีนิยมเรียกอย่างหนึ่งวา่ การส ารวจจากระยะไกล 
โดยความหมายรวม รีโมทเซนซิ่ง จงึจดัเป็นวิทยาศาสตร์ และศลิปะการได้มาซึง่ข้อมลูเก่ียวกบัวตัถ ุ
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พืน้ท่ี หรือปรากฏการณ์จากเคร่ืองมือบันทึกข้อมูล โดยปราศจากการเข้าไปสมัผสัวตัถุเป้าหมาย 
ทัง้นี ้อาศยัคณุสมบตัขิองคล่ืนแมเ่หล็กไฟฟ้าเป็นส่ือในการได้มาของข้อมลูใน 3 ลกัษณะ คือ 
 - คล่ืนรังสี (Spectral) 
 - รูปทรงสณัฐานของวตัถบุนพืน้ผิวโลก (Spatial)     
 - การเปล่ียนแปลงตามชว่งเวลา (Temporal) 

การส ารวจจากระยะไกล ( Remote sensing) เป็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแขนงหนึ่ง 
ท่ีใช้ในการ บ่งบอก จ าแนก หรือ วิเคราะห์คุณลักษณะของวัตถุต่าง ๆ โดยปราศจากการสมัผัส
โดยตรง  Remote sensing เป็นศพัท์เทคนิค ท่ีใช้เป็นครัง้แรกในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 
2503 ซึง่มีความหมายรวมถึง การท าแผนท่ี การแปลภาพถ่าย ธรณีวิทยาเชิงภาพถ่าย เป็นต้น 
 

 ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียม 
 ระบบบนัทกึข้อมลูแบบ Thematic Mapper TM 
 (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ .  2543)  เสนอว่า ระบบ TM (Thematic 
Mapper) ซึ่งได้รับการปรับปรุงให้มีรายละเอียดดีกว่าระบบ MSS (Multispectral scanner) โดย
เพิ่มความสามารถในการบนัทึกระดบัการแผ่รังสีจากพืน้โลกในแตล่ะช่วงคล่ืนดีขึน้และมีช่วงคล่ืน
แคบลง ท าให้มีความสามารถในการแยกแยะวตัถุต่างๆ ดีขึน้ ประกอบด้วยระบบบนัทึกข้อมูล 2 
สว่น ได้แก่ 
 - ระบบบนัทกึข้อมลูหลายช่วงคล่ืน (Multispectral) บนัทึกข้อมลูรวม 7 ช่วงคล่ืน คือ ชว่ง
คล่ืนท่ีตามองเห็น 3 ช่วงคล่ืน ช่วงคล่ืนอินฟราเรดใกล้ 1 ช่วงคล่ืน ช่วงคล่ืนอินฟราเรดคล่ืนสัน้ 2 
ชว่งคล่ืน และชว่งคล่ืนอินฟราเรดยาว (หรืออินฟราเรดความร้อน) 1 ชว่งคล่ืน 
 - ระบบบันทึกช่วงคล่ืนยาว  ( Panchromatic)  บันทึกข้อมูลเพียงช่วงคล่ืนเดียวใน
ระหวา่งชว่งคล่ืนตามองเห็นและอินฟราเรดใกล้ 
  1.1  ดาวเทียม LANDSAT 5 TM  
  ดาวเทียม LANDSAT 5 ระบบ Thematic Mapper (TM) เป็นหนึ่งในระบบบันทึก
ข้อมูลท่ีติดตัง้อยู่ในดาวเทียม LANDSAT 5  ขึน้สู่วงโคจรวันท่ี  1 มีนาคม ค.ศ.1986 ระบบTM 
สามารถบนัทึกข้อมูลได้ 7 แบนด์ ดงัตารางท่ี 2 แบ่งออกเป็น  ช่วงคล่ืนสีน า้เงิน (0.54-0.52) ช่วง
คล่ืนสีเขียว (0.52-0.60)  ช่วงคล่ืนสีแดง (0.63 -0.69)  และช่วงคล่ืนอินฟราเรดไกล (0.76-0.90)  
รวม 4 แบนด์ ซึ่งมีความละเอียดเชิงพืน้ท่ี 30 เมตร ช่วงคล่ืนอินฟราเรดกลาง (1.55-1.75 และ
2.08-2.35) 2 แบนด์ ความละเอียดเชิงพืน้ท่ี 30 เมตร ช่วงคล่ืนอินฟราเรดความร้อน(Thermal-IR) 
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1 แบนด์ ความละเอียดเชิงพืน้ท่ี 120 เมตร ระบบการเก็บข้อมลู 8 บิต (0-255) โดยจะโคจรกลบัมา 
ถ่ายภาพซ า้ต าแหนง่เดมิทกุๆ 16 วนั 
 
ตาราง 5  ข้อมลูการบนัทกึช่วงคล่ืนของดาวเทียม Landsat 5 TM 
 

  
 
 
 
 
 

แบนด์ ความยาวคลื่น 
(ไมโครเมตร) 

ช่วงคลื่น ความละเอียด
เชิงพืน้ที่ (เมตร) 

คุณลักษณะข้อมูลแลนด์แซต (TM) 

  1 0.45 - 0.52 Blue – Green 30 ตรวจสอบชายฝ่ัง,ความแตกตา่งหรือ
แยกประเภทต้นไม้ชนิดผลดัใบและไม่
ผลดัใบออกจากกนั,หรือแยกดินจาก
พืชพรรณตา่ง 

  2 0.52 -  0.60 Green 30 แสดงคา่การสะท้อนพลงังานสเีขยีว
จากพชืพรรณที่เจริญเติบโตเต็มที่,
ประเมินความแข็งแรงของพชื 

  3 0.63 – 0.69 Red 30 แยกความแตกตา่งการดดูกลนืคลอโร
ฟิลด์ในพืชพนัธุ์ชนดิตา่งๆ 

  4 0.76 – 0.90 Near IR 30 ตรวจวดัปริมาณมวลชีวภาพ,ความ
แตกตา่งของน า้และสว่นท่ีไมใ่ช่น า้ 

  5 1.55 – 1.75 Middle IR 30 ตรวจวดัความช่ืนในพืช,ความ
แตกตา่งระหวา่งเมฆ หิมะและน า้แข็ง 

  6 10.40 – 12.50 Thermal IR 120 ตรวจสอบความแตกตา่งของความ
ร้อน,ความชืน้ในดิน 

  7 2.08 – 2.35 Middle IR 30 ตรวจสอบความร้อนในน า้,แยก
ประเภทแร่ธาตแุละดิน 

ท่ีมา: ส านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศภมูิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), พ.ศ. 2559 
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 1.2  ดาวเทียม LANDSAT 8 OLI  
  เคร่ืองมือตรวจวดัคล่ืนแม ่เหล็กไฟฟ้า (Sensor)  OLI/TIRS 

  แถบสเปกตรัมของเซ็นเซอร์ Operational Land Imager OLI  มีลักษณะท่ีคล้ายกับ  
Landsat  7 ETM  + เซ็นเซอร์จะท าให้ประสิทธิภาพท่ีเพิ่มจากเคร่ืองมือ  Landsat  ช่วงท่ีมองเห็นได้ลึก
สีฟ้า  (Band 1) การออกแบบเฉพาะส าหรับแหล่งน า้และการตรวจสอบเขตชายฝ่ัง และช่องอินฟราเรด
ใหม่  (Band 9)  การตรวจหาก้อนเมฆ เซ็นเซอร์ใหม่นีย้ังมาพร้อมกับ ข้อมูลเก่ียวกับการแสดงตน
ของคณุสมบตั ิเชน่ เมฆน า้และหิมะ 
 ในการศึกษาความสัมพันธ์ของอุณหภูมิพืน้ผิวกับการใช้ประโยชน์ท่ีดินครัง้นีป้ระยุกต์ใช้
ดาวเทียมท่ีมีความละเอียดทางข้อมูลสูง คือมีการใช้คล่ืนอินฟราเรดความร้อนมาใช้ในการตรวจวัด
อุณหภูมิพืน้ผิว คือใช้ภาพจากดาวเทียม LANDSAT 5 TM และภาพจากดาวเทียม LANDSAT 8 OLI 
เพ่ือจ าแนกการใช้ท่ีดิน ค านวณอณุหภูมิพืน้ผิว และการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างประเภทการใช้
ท่ีดนิ และอณุหภมูิพืน้ผิวด้วยระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 

 ดาวเทียม LANDSAT 8 ระบบOLI ขึน้สู่วงโคจร เม่ือวนัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 
มีลกัษณะการโคจรรอบโลกหนึ่งรอบในเวลา99 นาทีในแนวขัว้โลกเหนือใต้โดยประมาณ ท่ีระดบั
ความสงูจากพืน้โลกประมาณ 705 กิโลเมตร  ถ่ายภาพในช่วงความยาวคล่ืนตา่งๆได้แก่  ช่วงคล่ืน 
ใกล้ชายฝ่ัง Coastal Aerosol (0.43-0.45)  ช่วงคล่ืนสีน า้เงิน (0.45-0.51)  ช่วงคล่ืนสีเขียว (0.53-
0.59) ช่วงคล่ืนสีแดง (0.64-0.67)  อินฟราเรดใกล้ (0.85-0.88) จ านวน 1 ช่วงคล่ืน และอินฟราเรด
คล่ืนสัน้ (1.57-1.65 และ 2.11-2.29) จ านวน 2 ช่วงคล่ืน ความละเอียดของจุดภาพ 30 เมตร 
ในช่วงคล่ืนอินฟราเรดความร้อน(Thermal IR) จ านวน 2 ช่วงคล่ืนความละเอียด 100 เมตร และ
ภาพขาวด า(Panchromatic)  ความละเอียด 15 เมตร  ระบบการเก็บข้อมูล 16 บิต  โคจรกลบัมา
ถ่ายภาพซ า้ต าแหนง่เดมิทกุ 16 วนั 
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ตาราง 6 ข้อมลูการบนัทึกชว่งคล่ืนของดาวเทียม Landsat 8 OLI  
 

 
 ท่ีมา: ส านกังานพฒันาเทคโนโลยีอวกาศภมูิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) , พ.ศ. 2559 
 

 การจ าแนกประเภทข้อมูลภาพแบบก ากับดูแล 
 (สรุภี อิงคากลุ.  2548)  การจ าแนกประเภทข้อมลูภาพแบบก ากบัดแูล (Supervised  

Classification) เป็นการจ าแนกประเภทข้อมูลการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดิน ท่ีมีขัน้ตอนการก าหนด
พืน้ท่ีตวัอยา่ง (Training Area) ของประเภทข้อมลูทกุประเภท เพ่ือน าข้อมลูพืน้ท่ีตวัอย่างมาท าการ
ประมาณคา่ทางสถิติ ซึง่การก าหนดพืน้ท่ีตวัอยา่งต้องเลือกพืน้ท่ีท่ีมีความหลากหลายและครบถ้วน 
มีความเป็นหนึ่งเดียวกนั (Homogeneous) และครอบคลุมความผนัแปรของข้อมลูแตล่ะชนิดดงันี ้
การเลือกพืน้ท่ีตัวอย่างในพืน้ท่ีแต่ละประเภทจึงควรมีมากกว่า 1 พืน้ท่ี และจัดกลุ่มข้อมูลตาม
ค่าสถิติของแต่ละกลุ่มซึ่งวิธีท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดคือการใช้เทคนิค Maximum Likelihood 
เป็นวิธีท่ีมีความซบัซ้อนและใช้พืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ จ าแนกจากคา่ความนา่จะเป็นสงูท่ีสดุ  
  
 
 

        แบนด ์ ความยาวคล่ืน 
(ไมโครเมตร) 

ช่วงคล่ืน ความละเอียด
เชิงพื้นท่ี (เมตร) 

1 0.43 – 0.45 Coastal Aerosol 30 
2 0.45 – 0.51 Blue 30 
3 0.53 – 0.59 Green 30 
4 0.64 – 0.67 Red 30 
5 0.85 – 0.88 Near IR 30 
6 1.57 – 1.65 SWIR 1 30 
7 2.11 – 2.29 SWIR 2 30 
8 0.50 – 0.68 Panchromatic 15 
9 1.36 – 1.38 Cirrus 30 
10 10.60 – 11.19 Thermal IR (TIRS 1) 100 
11 11.50 – 12.51 Thermal IR (TIRS 2) 100 
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 กรรมวิธีในการจ าแนกแบบก ากบัดแูล (Supervised Classification)  
 การศกึษาในครัง้นีใ้ช้ตวัจ าแนกแบบความน่าจะเป็นไปได้สงูสดุ (Maximum-Likelihood 
Classifier) ซึ่งเป็นวิธีการจ าแนกจุดภาพท่ีมีความน่าจะเป็นไปได้สูงสุด โดยจัดให้อยู่ในกลุ่มท่ี
เหมาะสมของความน่าจะเป็นไปได้ (Likelihood) โดยการน าค่าทางสถิติมาพิจารณาได้แก่ ความ
แปรปรวนและค่าความแปรปรวนรวม ในการก าหนดประเภท โดยสมมติฐานว่าข้อมูลจะมีการ
กระจายแบบปกติ (Normal  Distribution) หลักการส าคญัของตวัจ าแนกชนิดนีคื้อ Scatter Plot  
ของสิ่งปกคลมุดินแตล่ะชนิดจะมีรูปร่างคล้ายคลึงวงรีหลายวงซ้อนกนั จะมีจดุศนูย์กลางร่วมกนัท่ี
คา่เฉล่ียของกลุ่มข้อมูล โดยชุดข้อมูลของวงรีนีเ้รียกว่า quiprobability  Contours โดยการวางตวั
และขนาดของวงรีจะขึน้อยู่กับความแปรปรวนร่วมของแบนด์ต่างๆ หากค่าของจุดภาพตกอยู่ใน
เส้นชัน้ความนา่จะเป็นของกลุม่ใดก็จะเป็นสมาชิกของกลุม่นัน้ 
 การจ าแนกตามวิธีการความน่าจะเป็นมากท่ีสุด (maximum likelihood) จะใช้ค่าเฉล่ียและ
ความแปรปรวนร่วมของข้อมูลของแต่ละประเภทในการคาดคะเนความน่าจะเป็นของแต่ละประเภท 
(ภาพประกอบ 7) ซึง่คล้ายกบัการสร้างเส้นระดบั (ภาพประกอบ 8) ของความนา่จะเป็นของแตล่ะประเภท 
หลังจากนัน้จะเปรียบเทียบแต่ละจุดภาพท่ีต้องการจ าแนกกับความน่าจะเป็นของแต่ละประเภทถ้า
จดุภาพใดมีคา่อยูใ่นชว่งความถ่ีของความนา่จะเป็นประเภทใดมากท่ีสดุ ก็จะถกูจดัให้อยูใ่นประเภทนัน้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 7 ความถ่ีของความนา่จะเป็น ในความหมายของความนา่จะเป็นมากท่ีสดุ 
 
 ท่ีมา: ไลล์เลซอล และ ไคร์เฟอร์ (Lillesand Thomas M; และKiefer Ralph W.  

1994) 
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ภาพประกอบ 8  ลกัษณะของตวัจ าแนกแบบความนา่จะเป็นไปได้สงูสดุ 
 

 ท่ีมา: ไลล์เลซอล และ ไคร์เฟอร์ (Lillesand Thomas M; และKiefer Ralph W.  
1994) 
  

 การประเมินค่าความถูกต้อง (Accuracy Assessment)  
 คอนแกลตนั; และ กรีน (Congalton Russell G; และGreen Kass.  2008) กล่าวว่า 

การประเมินความถกูต้องของข้อมลูจากการจ าแนกประเภทข้อมลูภาพ เปรียบเทียบกบัข้อมลูจาก
การส ารวจข้อมูลภาคสนาม เพ่ือใช้เป็นฐานในการอ้างอิงตรวจสอบค่าความถูกต้องของการ
วิเคราะห์ข้อมลูภาพดาวเทียม โดยใช้ตารางค านวณค่าความผิดพลาด (Error Matrix ) ดงัตารางท่ี 
6  ค านวณค่าความถูกต้องของข้อมูลท่ีท าการจ าแนกขาดหายไป (Produce’s Accuracy) คือค่า
ความถกูต้องของแตล่ะประเภทข้อมลูท่ีจ าแนกเปรียบเทียบกบัข้อมลูท่ีตวัอย่างอ้างอิง ประเภทนัน้
ทัง้หมด (ผลรวมแนวตัง้) ค่าความถูกต้องของข้อมูลท่ีท าการจ าแนกเกินมา (User’s Accuracy) 
คือ ค่าความถูกต้องของแต่ละประเภทข้อมูลท่ีจ าแนกถูกท่ีเปรียบเทียบกับข้อมูลท่ีจ าแนกเป็น
ประเภทนัน้ทัง้หมด (ผลรวมแนวนอน) และค่าความถูกต้องทัง้หมด (Overall Accuracy) คือ ค่า
ความถูกต้องของข้อมูลทุกประเภทท่ีจ าแนกถูกต้องเปรียบเทียบกับข้อมูลพืน้ท่ีตวัอย่างอ้างอิง
ทัง้หมด  
 
 



 36 
 
ตาราง 7 การประเมินคา่ความถกูต้องใช้ตารางค านวณคา่ความผิดพลาด 
 

Classified Data       Reference Data (j =Columns ) 

(i= Rows) 1 2 k Row Total (n1+) 

1 n11 n12 n1k n1+ 

2 n21 n22 n2k n2+ 

k nk1 nk2 nkk23 nk+ 

Column Total (n1+) n+1 n+2 n+k n 

 
ท่ีมา : คอนแกลตนั; และ กรีน (Congalton Russell G; และGreen Kass.  2008) 
 

สูตรค านวณ    Produce’s Accuracy    =     
𝒏𝒊𝒋

𝒏+𝒊
 

     User’s Accuracy   =   
𝒏𝒊𝒊

𝒏𝒊+
 

     Overall Accuracy         =   
∑ 𝒏𝒊𝒊

𝒌
𝒊=𝟏

𝒏
 

เม่ือ    i   คือ  แถว 
    j   คือ  คอลมัน์ 
    nii    คือ แถวท่ี i คอลมัน์ท่ี i 
    njj   คือ แถวท่ี j คอลมัน์ท่ี j 
    ni+   คือ ผลรวมของแถว i 
    n+j    คือ ผลรวมของคอลมัน์ท่ี j 
    n   คือ ผลรวมของแถวท่ี n+j 
 
  ภายหลังการจ าแนกประเภทสิ่งปกคลุมดิน จ าเป็นต้องมีการประเมินความถูกต้อง

ของการจ าแนก (Classification Accuracy Assessment) เปรียบเทียบผลท่ีได้จากการจ าแนกกับ
แผนท่ีท่ีใช้อ้างอิง ผู้ วิเคราะห์เป็นผู้สร้างขึน้ จากการส ารวจภาคสนามหรือการน าภาพถ่ายทาง
อากาศมาใช้ โดยเลือกสุ่มตวัอย่างเฉพาะบางบริเวณในการเลือกจุดภาพเพ่ือท าการตรวจสอบ
ความถกูต้อง ไม่ควรเลือกใช้จดุภาพจากพืน้ท่ีต้นแบบท่ีมาใช้ในการจ าแนกแบบก ากบัดแูลมาเป็น
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พืน้ท่ีส าหรับการตรวจสอบ (สรรค์ใจ กลิ่นดาว.  2550) จ านวนจุดภาพเพ่ือใช้ในการสร้างแผนท่ี
อ้างอิงส าหรับการประเมินความถกูต้องสามารถหาได้จากสมการ  
 

  𝑵 =  
𝒁𝟐  (𝒑)(𝒒)

𝑬𝟐         สมการท่ี (1 – 9)  
โดยท่ี        p  คือ  ความถกูต้องท่ีคาดหวงัเป็นร้อยละ 
  q  คือ   100-p 
  E  คือ  ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ 
  Z  คือ  คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานส าหรับชว่งความเช่ือมัน่ท่ี ต้องการ 
  จากนัน้น าผลของการวิเคราะห์สร้างเมทริกซ์ความคลาดเคล่ือน (Error Matrix) หรือเมทริกซ์
ของความสบัสน (Confusion Error Matrix) ท่ีสร้างขึน้จะมีจ านวนแถวและสดมภ์เทา่กบัจ านวน
ประเภทการใช้ท่ีดนิท่ีจะท าการตรวจสอบ จากตารางท่ี 7 และ 8 คา่ท่ีได้จากการประเมินความ
ถกูต้องสามารถจ าแนกได้ดงันี ้
 
ตาราง 8  ตวัอยา่งเมทริกซ์ความคลาดเคล่ือนแผนท่ีท่ีถกูประเมิน 

 ประเภท 
การใช้ที่ดนิ พืน้ท่ีเมือง พืชไร่ ทุ่งหญ้า แหล่งน า้ ป่าไม้ ที่รกร้าง รวม 
พืน้ท่ีเมือง 150 21 - 7 17 30 225 
พืชไร่ - 730 93 14 115 21 973 
ทุง่หญ้า 33 121 320 23 54 43 594 
แหลง่น า้ 3 18 11 83 8 3 126 
ป่าไม้ 23 81 12 4 350 13 483 
ท่ีรกร้าง 39 8 15 3 11 115 191 
รวม 248 979 541 134 555 225 2,592 

 
 ท่ีมา: สรรค์ใจ  กลิ่นดาว, 2550 
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 ตาราง 9  แสดงความถกูต้องของการจ าแนกประเภทสิ่งปกคลมุดนิรวม (Overall Accuracy) 
 

 
     Overall Accuracy = (150+730+320+83+350+115)/2,592 = 67%  
   
 ท่ีมา: สรรค์ใจ  กลิ่นดาว, 2550  
 
 (สรรค์ใจ กลิ่นดาว.  2550) ค่าความถูกต้องของผู้ ผลิต (Producer's Accuracy ) เป็น
คา่ท่ีแสดงให้เห็นถึงความผิดพลาดของจุดภาพท่ีสนใจ ถูกจ าแนกเป็นข้อมูลประเภทอ่ืน ค านวณ
โดย น าผลรวมของจุดภาพท่ีจ าแนกถูกต้องในชัน้ข้อมูล หารด้วยจ านวนจุดภาพทัง้หมดของชัน้ 
คณูด้วย 100 เพ่ือให้ได้ผลลพัธ์ในรูปร้อยละ  
 ค่าความถูกต้องส าหรับผู้ ใช้งาน (User’s Accuracy or Commission Error) เป็นการ
ประเมินค่าความคลาดเคล่ือนเน่ืองจากการถูกจดัเข้ากลุ่มหรือความผิดพลาดของข้อมลูท่ีท าการ
จ าแนกเกิน พิจารณาจากจุดรวมท่ีถูกต้องในแต่ละประเภทของการใช้ประโยชน์ท่ีดินหารด้วย
จ านวนจดุรวมท่ีได้จากการจ าแนกจริง 
 คา่ความถกูต้องของการจ าแนกรวม (Overall Accuracy) เป็นคา่ท่ีแสดงถึงความถกูต้อง
ทัง้หมดของการจ าแนก ค านวณโดยน าผลรวมของจดุภาพท่ีจ าแนกถกูต้องหารด้วยจ านวนจดุภาพ
ทัง้หมด  
 ในการศึกษาครัง้นีไ้ด้อาศยัแนวคิดพืน้ฐานของระบบการจ าแนกการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดิน ของ 
(กรมพัฒนาท่ีดิน . 2555) เพ่ือก าหนดระบบการจ าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดินในระดบัท่ี 1 และ
ระดบัท่ี 2 เพ่ือให้ได้การใช้ท่ีดนิท่ีมีความละเอียดถกูต้องและนา่เช่ือถือมากท่ีสดุ 

ประเภทสิ่งปกคลุมดนิ Producer’s Accuracy (%) User's Accuracy  (%) 

พืน้ท่ีเมือง (150/248)*100=60 (150/225)*100=67 

พืชไร่ (730/979)*100=75 (730/973)*100=75 

ทุ่งหญ้า (320/451)*100=71 (320/594)*100=54 

แหล่งน า้ (83/134)*100=62 (83/126)*100=66 

ป่าไม้ (350/555)*100=63 (350/483)*100=73 

ที่รกร้าง (115/225)*100=51 (115/191)*100=62 
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MICE CITY เมืองพัทยา 
   (ดษุฎี ชว่ยสขุ.  2558)  กล่าววา่ ไมซ์ซิตี ้คือเมืองท่ีมีศกัยภาพและความพร้อมในการเป็น
จดุหมายปลายของการท่องเท่ียวในรูปแบบไมซ์โดยเมืองนีจ้ะต้องมีศกัยภาพในการรองรับการจดั
กิจกรรมไมซ์ใน 4 กิจกรรมท่ีเก่ียวข้อง คือการประชุมองค์กร การท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวัล การ
ประชุมนานาชาติและการแสดงสินค้า/นิทรรศการ รวมถึงสามารถรองรับผู้ เข้าร่วมงานในแต่ละ
ประเภทได้อยา่งเตม็ศกัยภาพของเมือง โดยมีศกัยภาพในการเป็นไมซ์ซิตีท้ัง้ 6 ด้าน ดงันี ้ 
 1. ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน เป็นการพิจารณาศกัยภาพด้านความทันสมัยของโครงสร้าง
พืน้ฐานด้านการคมนาคมขนส่ง สภาพแวดล้อมโดยรอบของเมืองเอือ้ต่อการจัดกิจกรรมไมซ์ใน
ระดบัชาติและนานาชาติเดินทางสะดวกสบาย กล่าวว่า สามารถเช่ือมโยงภายในเมืองได้อย่าง
ทัว่ถึง(แสนดี สีสทุธิโพธ์ิ.  2559)  รวมทัง้ระบบการส่ือสารและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกบัการจดังาน 
 2. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านผู้ วิจัยได้ศึกษาจากผลการศึกษาของ  ตาลชองซู, 
(Tan Cheong Su Richard.  2007) กล่าวว่า เมืองท่ีจะเป็นจุดหมายปลายทางของอุตสาหกรรม
ไมซ์จะต้องมีสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีสามารถรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์เป็นศูนย์กลางการจัด
ประชมุและนิทรรศการ และการเป็นศนูย์ กลางของการค้าและการลงทนุ รวมทัง้มีความพร้อมของ
สถานท่ีจดังานและคณุภาพของสิ่งอ านวยความสะดวก (มนสั ชยัสวสัดิ และคณะ.  2552)  จะต้อง
มีการเพิ่มสิ่งอานวยความสะดวกเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมไมซ์ท่ีมีการขยายเพิ่มขึน้ โดยท่ีการ
ให้บริการด้านท่ีพัก สถานท่ีจัดงาน  และสาธารณูปโภคต่างๆ เพียงพอต่อความต้องการ  
(ส านกังานสง่เสริมการจดัประชมุและนิทรรศการ.  2556)  
 3. ความมัน่คงและปลอดภยั จากการศึกษาพบว่า ในด้านความมัง่คงและปลอดภัยของ 
ประเทศไทยได้ให้ความส าคญักบัมาตรฐานความปลอดภยัในอตุสาหกรรมไมซ์ ให้บริการจดังาน ผู้
ออกงาน และผู้ ให้บริการอ่ืนๆ จดัท านโยบายความปลอดภัยท่ีครอบคลุมทุกส่วนงาน (ส านกังาน
ส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ. 2556 ) พร้อมทัง้มีการด าเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับภัย
คกุคาม ความเส่ียงและอนัตรายต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการรักษาความปลอดภัย (ภูริวจัน์ เดชอุ่ม.  
2553) 
 4. การสนบัสนนุจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท่ีอยู่ในท้องถ่ิน ในการพัฒนาเมืองให้มี
ศกัยภาพสู่การเป็นไมซ์ซิตี ้จะต้องมีการสนบัสนุนในด้านนโยบาย ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ
ท่ีมาจากหน่วยงานภาครัฐ รวมทัง้มีการสนบัสนนุกิจกรรมทางการตลาดของงานแสดงสินค้าหรือ
งานไมซ์อ่ืนๆ พร้อมกับการให้ความเช่ือมั่นต่อผู้ จัดงาน และนอกจากนีก็้จะต้องมีการจัดตัง้
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หน่วยงานท่ีรับผิดชอบและส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในระดบัท้องถ่ิน และความร่วมมือทางด้าน
วิชาการจากสถานบนัการศกึษาในท้องถ่ิน (เทวีวรรณ ปทมุพร.  2548)  
 5. ภาพลักษณ์และสิ่งดึงดูดใจ ในการท่ีจะพัฒนาเมืองให้เป็นไมซ์ซิตี ้จะต้องค านึงถึง
ภาพลกัษณ์ของเมือง มีการก าหนดต าแหน่งทางการตลาดของเมือง ให้อยู่ในรูปแบบของไมซ์แตล่ะ
ประเภท เช่น เมืองแห่งการจดัประชมุสมัมนา เมืองแห่งการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลั และเมืองแห่ง
งานแสดงสินค้า/นิทรรศการโดยการน าจดุเด่นของตนเองมาปรับปรุงและพฒันา ซึ่งรวมไปถึงการ
พฒันาให้ เป็นเมืองศนูย์กลางทางด้านการค้า การลงทนุ หรือเป็นเมืองท่องเท่ียวท่ีสามารถพฒันา
ไปสู่การเป็นนครแห่งไมซ์ในรูปแบบอ่ืนๆ และมีการพฒันาและปรับปรุงภาพลกัษณ์ ของไมซ์ซิตีใ้ห้
มีความยัง่ยืนด้วยการน าแนวคดิและการปฏิบตัไิปสู่ผู้จดังานประชมุหรือผู้จดังานประเภทอ่ืนๆ เพ่ือ
เพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัของอุตสาหกรรมไมซ์ในอนาคต พร้อมกบัการมีสิ่งดึงดดูใจและแหล่ง
ท่องเท่ียวในพืน้ท่ี (ปรับปรุงจาก (ณัฐกานต์ รองทอง.  2552 ) และการจดักิจกรรมการท่องเท่ียว
ก่อนและหลงัเข้าร่วมกิจกรรม (มนสั ชยัสวสัดิ ์และคณะ. 2552) 
 6. บุคลากรด้านไมซ์  (แสนดีสี สุทธิโพธ์ิ .2559) กล่าวว่าบุคคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์
จะต้องเป็นผู้ ท่ีมีความเป็นมืออาชีพสงูและมีทกัษะในการให้บริการท่ีมีคณุภาพ สามารถให้บริการ
ครอบคลุมและช่วยเหลือในการวางแผนให้กับนกัท่องเท่ียว) มีคณุสมบตัิด้านการตอบสนองด้วย
ความพร้อมและเต็มใจให้บริการ ความน่าเช่ือถือ และความสามารถทางวิชาการและการบริการ 
(วิโรจน์ ระจิตด ารง.  2554 )  พร้อมกับมีการกระตุ้นการพัฒนาบุคลากรไมซ์/สร้างหลักสูตรการ
เรียนด้านไมซ์  
 พทัยาเป็นอีกหนึง่เมืองท่ีได้ช่ือวา่เป็น "เมืองแหง่ไมซ์" ด้วยท่ีพกัหลากหลายระดบั สถานท่ี
จดัการประชมุ และสถานท่ีจดังานประชมุและท่องเท่ียวเพ่ือเป็นรางวลัมากมาย รวมไปถึงศนูย์จดั
แสดงนิทรรศการ 3 แห่งท่ีสะดวกสบาย และสามารถปรับเปล่ียนได้ตามความต้องการ พร้อมกนันี ้
ยงัได้รับการออกแบบโดยค านึงถึงเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของประเทศไทยเป็นหลกั ส าหรับการ
จดังานอีเวนต์ธุรกิจครบวงจร ผู้จดังานจากตา่งประเทศสามารถใช้ประโยชน์ได้ในราคาท่ีคุ้มคา่บน
ท าเลส าคญัท่ีสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี ้จอมเทียน แอนด์ คอนเวนชัน่เซน
เตอร์ ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวนัออก และศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าพัทยา (PEACH) มี
พืน้ท่ีรวมทัง้หมดกว่า 6,500 ตร.ม. ปัจจุบนัพทัยากลายเป็นเมืองแห่งไมซ์ชัน้น าของประเทศไทย
รวมถึงภูมิภาคอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นการจดัแพ็คเกจพิเศษส าหรับแขกต่างชาติและงานอีเวนต์ท่ี
ส าคัญหลากหลายงาน อาทิ  Asia-Pacific Advertising Festival งานมันน่ี เอ็กซ์โปท่ีจัดโดย
นิตยสาร Money & Banking และการประชมุระดบัโลกเก่ียวกบัการส่งเสริมสขุภาพ ด้วยสิ่งอ านวย
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ความสะดวกท่ีได้รับรางวัลการันตี โอกาสท่ีไม่สิน้สุดในการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และการ
บริการแบบไทย เป็นเพียงเหตผุลบางสว่นท่ีผู้จดังานนิยมเลือกพทัยาเป็นจดุหมายหลกัส าหรับการ
ติดต่อธุรกิจและการท่องเท่ียวเพ่ือความเพลิดเพลิน และการจดังานอีเวนต์ธุรกิจท่ีประสบความส าเร็จ
ด้วยดีและเป็นท่ีจดจ า 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
  (เอกลกัษณ์ สลกัค า.  2553)  ประยกุต์ใช้ข้อมลูภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT 5 TM มา
ประมาณคา่อณุหภูมิพืน้ผิวท่ีดินจากพืน้ท่ีท่ีมีการใช้ท่ีดนิและสิ่งปกคลมุดนิประเภทตา่งๆ ตลอดจน
วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิพืน้ผิวท่ีดิน และประเภทการใช้ท่ีดิน โดยน าข้อมูล
ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT 5 บนัทึกข้อมูลในรูปแบบข้อมูลเชิงตวัเลข จ าแนกการใช้ท่ีดินและ
สิ่งปกคลมุดิน หาคา่เก่ียวกบัอณุหภูมิพืน้ผิว ในการศกึษาครัง้นี ้ประกอบด้วย ขัน้ตอนการปรับแก้
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม วิเคราะห์อุณหภูมิพืน้ผิว และวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ
พืน้ผิวท่ีดินและประเภทการใช้ท่ีดิน ทัง้จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมและการส ารวจในภาคสนาม 
ผลการศึกษาพบว่า อุณหภูมิพืน้ผิวในเขตพืน้ท่ีอยู่อาศยั พืน้ท่ีเปิดโล่งและพืน้ท่ีถูกเผา มีอณุหภูมิ
พืน้ผิวท่ีสงูกว่าในเขตพืน้ท่ีแห่ลงน า้และป่าไม้ นอกจากนีอ้ณุหภมูิพืน้ผิวท่ีดินท่ีได้จากการประมาณ
คา่และการตรวจวดัในภาคสนามนัน้มีความสมัพนัธ์กนัคอ่นข้างมาก 
 (ดนตรี ศทุธินี.  2552) ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างอุณหภูมิ พืน้ผิว และรูปแบบการใช้
ท่ีดินจากข้อมูลการส ารวจระยะไกล ในแอ่งเชียงใหม่-ล าพนู เพ่ือเปรียบเทียบอณุหภูมิพืน้ผิวท่ีดิน
จากคล่ืนอินฟราเรดความร้อนของข้อมูลดาวเทียม LANDSAT กับอุณหภูมิพื น้ผิวท่ีได้จาก 
แบบจ าลองสภาพอากาศ ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างประเภทการใช้ท่ีดินและอณุหภูมิพืน้ผิวโดย
ใช้ข้อมลูดาวเทียม LANDSAT 7 ETM+ และ LANDSAT 5 TM ใน พ.ศ.2545 และ พ.ศ. 2549 เพ่ือ
จ าแนกการใช้ท่ีดิน ค านวณอุณหภูมิพืน้ผิว และเปรียบเทียบอุณหภูมิพืน้ผิวจากข้อมูลดาวเทียม 
กบัแบบจ าลอง MM5 ด้วยการวิเคราะห์ทางสถิติและการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างประเภท
การใช้ท่ีดิน และอุณหภูมิพืน้ผิวด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่าไม่มีความ
แตกต่างกันมาก ระหว่างอุณหภูมิพืน้ผิวจากข้อมูลดาวเทียมกับแบบจ าลอง MM5 และมีรูปแบบ
การกระจายตวัของอุณหภูมิเชิงพืน้ท่ีท่ีเหมือนกนั จึงมีความน่าเช่ือถือในด้านความถูกต้องในด้าน
ความสมัพนัธ์ระหว่างประเภทการใช้ท่ีดิน และอณุหภูมิพืน้ผิว พบว่าวตัถุท่ีเป็นป่าไม้ผลดัใบและ
น า้ลึกมีอณุหภูมิพืน้ผิวต ่าท่ีสดุ และพืน้ท่ีชมุชนเมือง หน้าดินเปิดตา่งๆ และพืน้ท่ีถกูเผามีอณุหภูมิ
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พืน้ผิวสูงท่ีสุด พบว่าอุณหภูมิพืน้ผิวเปล่ียนแปลงแบบผกผนักับปริมาณของน า้หรือความชืน้พืชท่ี
ปกคลมุดนิ และระดบัความสงูของการใช้ท่ีดนิแตล่ะประเภท 
 (โกมลวีระเกต.ุ กนกวรรณ.  2541) ท าการศกึษาคา่อณุหภูมิพืน้ผิว คา่ดชันีพืชพรรณ โดย
ใช้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน ท่ีค านวณได้จากข้อมูล LANDSAT 5 TM 
สามารถใช้ประเมินการเกิดปรากฎการณ์เกาะความร้อนของเมืองในกรุงเทพมหานคร ได้โดยหา
ความสมัพนัธ์ระหว่างค่าอณุหภูมิพืน้ผิว และค่าดชันีพืชพรรณของพืน้ท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดินและ
สิ่งปกคลุมดิน 9 ประเภท จากการศึกษาพบว่า ค่าดชันีพืชพรรณมีความสัมพันธ์แบบผกผันกับ
อุณหภูมิพืน้ผิว นอกจากนีค้่าดชันีพืชพรรณและอุณหภูมิพืน้ผิวยังแปรผันไปตามลักษณะและ
คณุสมบตัิของพืน้ผิวท่ีปกคลมุด้วย โดยพืน้ท่ีท่ีมีพืชปกคลุมสูงจะมีค่าดชันีพืชพรรณสูง และมีค่า
อณุหภูมิพืน้ผิวต ่า ในขณะพืน้ท่ีก่อสร้างและพืน้ท่ีเปิดโล่งจะมีคา่ดชันีพืชพรรณต ่าและมีอณุหภูมิ
พืน้ผิวสูง ดงันัน้ การลดลงของพืชพรรณ และการเพิ่มขึน้ของพืน้ท่ีก่อสร้างจะมีผลท าให้อณุหภูมิ
พืน้ผิวสงูขึน้ 
 Xiao  et  al. (2008) ท าการศึกษาอณุหภูมิพืน้ผิว ของเมืองปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชน
จีน โดยการศึกษาได้น าอุณหภูมิพืน้ผิว มาท าการหาความสมัพันธ์กับลกัษณะทางชีววิทยา และ
ประชากรของเมืองปักก่ิงท่ีมีการเจริญเตบิโตอยา่งรวดเร็ว โดยใช้ข้อมลูดาวเทียม LANDSAT 5 TM 
มาประยุกต์ใช้ในการศึกษาร่วมกับข้อมูลความสูงของอาคารท่ีค านวณจากเงาอาคารในข้อมูล
ดาวเทียม SPOT Panchromatic และความหนาแน่นของประชากร โดยจ าแนกการใช้ท่ีดินด้วยวิธี
ความเป็นไปได้มากท่ีสดุ มีประเภทการใช้ท่ีดนิ 7 ประเภท คือ ถนน หน้าดนิเปิด ป่าไม้ แหลง่น า้ สิ่ง
ปลูกสร้างหนาแน่นน้อย สิ่งปลูกสร้างหนาแน่นมาก และพืน้ท่ีเกษตรกรรม การค านวณอุณหภูมิ
พืน้ผิวมีความซบัซ้อนมากกวา่โดยมีการปรับแก้คา่การเปล่งรังสีจากบรรยากาศ และน าคา่ดชันีพืช
แบบปรับความแตกต่าง (NDVI) มาปรับค่าการเปล่งรังสีของดิน และพืชผล จากการศกึษาพบว่า 
อณุหภมูิพืน้ผิวมีความสมัพนัธ์กบัการใช้ท่ีดินในทิศทางเดียวกนัส าหรับการใช้ท่ีดินประเภทสิ่งปลกู
สร้างหนาแน่นน้อย สิ่งปลูกสร้างหนาแน่นมาก อาคารท่ีมีความสงูมาก  ความหนาแน่นประชากร 
มีความสมัพนัธ์ผกผนักบัป่าไม้ พืน้ท่ีเกษตรกรรม และ แหลง่น า้ 
 Chen et al. (2006) ศึกษาเร่ืองการประยุกต์ใช้ข้อมูลการส ารวจระยะไกล เพ่ือวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์ระหวา่งการเกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อนของเมืองกบัการเปล่ียนแปลงของการใช้
ประโยชน์ท่ีดินและสิ่งปกคลุมดิน เพ่ือศึกษาการเกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อนของเมืองใน
จงัหวดั กวงดอง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนสมัพนัธ์กับการใช้ประโยชน์ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดิน 
และค่าดัชนีต่างๆ โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมเชิงตวัเลข LANDSAT ระบบ TM และ ETM+ 
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พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2543 หาค่าอุณหภูมิพืน้ผิว โดยใช้ค่าเชิงตวัเลขของช่วงคล่ืนความร้อน เข้า
สมการท านาย และจ าแนกประเภทข้อมูลภาพจากดาวเทียมแบบก ากับดูแล โดยใช้เทคนิค 
Maximum Likelihood น ามาวิเคราะห์ร่วมกับดชันีพืชพรรณ (NDVI) ดชันีแหล่งน า้ (NDWI) ดชันี
พืน้ท่ีว่างเปล่า (NDBal) และดัชนีสิ่งก่อสร้าง (NDBI) พบว่า พืชพรรณ (NDVI) ดัชนีแหล่งน า้ 
(NDWI) ดชันี พืน้ท่ีว่างเปล่า (NDBal) มีความสมัพนัธ์แบบผกผนักับค่าอุณหภูมิพืน้ผิว ส่วนดชันี
สิ่งก่อสร้าง (NDBI) มีความสมัพนัธ์ไปในทางเดียวกนักบัคา่อณุหภมูิพืน้ผิว  
 จากการศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย ท่ี เก่ียวกับการใช้ ท่ีดินและ
ปรากฏการณ์เกาะความร้อนของเมือง พบว่าการเปล่ียนแปลงของการใช้ท่ีดินส่วนใหญ่เกิดการ
เปล่ียนแปลงทางระบบนิเวศ เป็นการเปล่ียนแปลงทางกายภาพเป็นส่วนใหญ่ เป็นปัจจยัท่ีส าคญั
ต่อการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิท่ีมีความสอดคล้องกับงานวิจยัในครัง้นี ้ในด้านของการศึกษา
ลักษณะเชิงพืน้ท่ี และปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อนของเมือง ท่ี
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมของพืน้ท่ี  ดงันัน้ในการศึกษาครัง้นีท้ าการศึกษาการ
เปล่ียนแปลงของพืน้ท่ี จนถึงการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างอณุหภูมิพืน้ผิวและสดัส่วนการใช้
ท่ีดนิในพืน้ท่ี การหาคา่อณุหภมูิความร้อนท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการใช้ประโยชน์ท่ีดนิเดมิ 
 การศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัปรากฏการณ์เกาะความร้อนของเมือง แสดงให้เห็นว่า
การเปล่ียนแปลงพืน้ท่ีไปสู่ความเป็นเมืองท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดินไปอย่างหลาย
รูปแบบ เช่นพืน้ท่ีสีเขียวภายในเมืองลดลง โดยในงานวิจยัท่ีผ่านมาพบว่าในกระบวนการวิจยัส่วน
ใหญ่ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมเป็นวิธีการท่ีนิยม และสามารถน าไปใช้เพ่ือ
ศกึษาความสมัพนัธ์ของอณุหภมูิกบัการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดนิได้อย่างเหมาะสมตอ่ไป 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

ในการด าเนินการศกึษาครัง้นีผู้้วิจยัได้จดัด าเนินการตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

  1. ข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษา 

  2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษา   

  3. การเก็บรวบรวมข้อมลู 

  4. การจดัข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลู 

 

ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา 
 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

 - เอกสาร บทความ งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและข้อมลูจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง                  

 - ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 TM พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2555  และภาพถ่ายจากดาวเทียม 

Landsat 8 OLI พ.ศ. 2559 

 

 ตาราง 10  ข้อมลูภาพถ่ายดาวเทียมท่ีใช้ในการศกึษา 
 

 

 

 

 

 
 

ดาวเทียม วัน / เดือน /  ปี 
Landsat 5 TM 
 

วนัท่ี 27 มกราคม พ.ศ. 2550 
วนัท่ี 12 มกราคม พ.ศ. 2555 

Landsat 8 OLI วนัท่ี  8 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559 
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ข้อมูลทุตยิภูมิ (Secondary Data)  
 - ข้อมลูท่ีได้จากการลงภาคสนาม   

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา  
 อุปกรณ์  

 1. เคร่ืองคอมพิวเตอร์  

 2. เคร่ืองพิมพ์  

 3. กล้องถ่ายภาพ  

 4. เคร่ืองมือหาคา่พิกดัทางภมูิศาสตร์ GPS (Garmin GPS Navigator eTrex 10) 

 โปรแกรมคอมพวิเตอร์  

 โปรแกรมทางระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ (ArcGIS V.10.3) 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเตรียมข้อมูลเบือ้งต้น 

 - รวบรวมข้อมูลจาก เอกสาร บทความ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน าไปเป็นข้อมูล

เบือ้งต้นเป็นแนวทางศกึษา 

 - รวบรวมข้อมลูทางด้านปัจจยัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีผลตอ่การใช้ท่ีดิน มีผลตอ่การเกิด

ปรากฏการณ์เกาะความร้อนของเมือง 

 -  คดัเลือกข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 5 TM และภาพถ่ายจากดาวเทียม 

Landsat 8 OLI ในบริเวณพืน้ท่ีศกึษา โดยเลือกข้อมลูท่ีปราศจากเมฆปกคลมุ  

 - ท าการลงส ารวจภาคสนาม โดยการบันทึกด้วยกล้องถ่ายภาพ เพ่ือประกอบ

การศกึษาการใช้ท่ีดนิบริเวณพืน้ท่ีศกึษา 

 

การจัดข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
การเตรียมข้อมูล 

 ในการศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษา การวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียม ด้วยการใช้ข้อมลูภาพ

ถ่ายดาวเทียม Landsat 5 TM Path 129 Row 51 บันทึกภาพ เม่ือวัน ท่ี  27 มกราคม  2550  

Landsat 5 TM Path 129 Row 51 บันทึกภาพเม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2555 จ าแนกความถ่ีของ
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ภาพออกเป็นทัง้หมด 7 แบนด์ช่วงคล่ืนท่ีน ามาใช้ในการศึกษาคือ ช่วงคล่ืนแบนด์ 1, 2, 3, 4, 5, 7 

เพ่ือท าการจ าแนกการใช้ประโยชน์ท่ีดิน, สิ่งปกคลมุดิน โดยมีรายละเอียดภาพ 30 X 30 เมตร และ

ช่วงคล่ืนความร้อน (Thermal Infrared)  แบนด์ 6 เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และสร้างแผนท่ีเชิงความ

ร้อน โดยมีรายละเอียด 120x120 เมตร และภาพถ่ายดาวเทียม  Landsat 8 OLI Path 129 Row 

51 บนัทึกภาพเม่ือวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2559 ซึ่งจ าแนกความถ่ีของภาพออกเป็นทัง้หมด 11 แบนด์

ช่วงคล่ืนท่ีน ามาใช้ในการศึกษาคือ ช่วงคล่ืนแบนด์ 2, 3, 4, 5, 6, 7 เพ่ือท าการจ าแนกการใช้

ประโยชน์ท่ีดิน/ สิ่งปกคลุมดิน โดยมีรายละเอียดภาพ 30 x 30 เมตร และช่วงคล่ืนความร้อน (Thermal 

Infrared) แบนด์ 10 เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และสร้างแผนท่ีเชิงความร้อนโดยมีรายละเอียด 100 x 100 

เมตร 
 

ตาราง 11 แสดงรายละเอียดข้อมลูภาพถ่ายดาวเทียมท่ีใช้ในการศกึษา 
 

 
 

 ขัน้ตอนการศึกษา 
   1.1 น าเข้าข้อมลูภาพจากถ่ายดาวเทียมบริเวณพืน้ท่ีศกึษาในช่วงเวลาท่ีไม่มี

เมฆปกคลุม โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 5 TM โดยท าการรวมช่วงคล่ืน แบนด์ 
1, 2, 3, 4, 5, 7 น ามาท าการผสมสีเท็จ  (Color Infrared) 4,3 ,2และน าช่วงค ล่ืนความ ร้อน 

ดาวเทียม LANDSAT 5 LANDSAT 8 
ระบบเคร่ืองตรวจวดั Thematic Mapper (TM) Operational Land Imager (OLI) 
ความละเอียดเชิงพืน้ท่ี แบนด์ 1, 2, 3, 4, 5, 7  

(30 เมตร) 
แบนด์ 2, 3, 4, 5, 6, 7  
(30 เมตร) 

แบนด์ 6 (120 เมตร) แบนด์ 10 (100 เมตร) 
จ านวนภาพท่ีใช้ จ านวน 2 ภาพ  จ านวน 1ภาพ  
วนัท่ีท าการบนัทกึภาพ วนัท่ี 27 มกราคม 2550   

Path 129 Row 51 
วนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2559 Path 129 
Row 51 

วนัท่ี 12 มกราคม 2555   
Path 129 Row 51 
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(Thermal Infrared) แบนด์ 6 มาท าการวิเคราะห์ภาพเชิงความร้อน  จากนัน้ท าการผสมสีภาพ 
เพ่ือให้ได้ภาพผสมสีท่ีเหมาะกบัการจ าแนกการใช้ท่ีดนิ 

   2.2 ภาพถ่ายจากดาวเทียม  Landsat 8 OLI Path 129 Row 51 โดยท าการ
รวมช่วงคล่ืน แบนด์ 2, 3, 4, 5, 6, 7  ท าการผสมสีเท็จ (Color Infrared) 5, 4, 3 น าช่วงคล่ืนความ
ร้อน (Thermal Infrared) แบนด์ 10 มาท าการวิเคราะห์ภาพเชิงความร้อน จากนัน้ท าการผสมสี
ภาพ เพื่อให้ได้ภาพผสมสีท่ีเหมาะกบัการจ าแนกการใช้ท่ีดนิ  
 

 ขัน้ตอนการวิเคราะห์อุณหภูมิพืน้ผิว 
 การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียม โดยประยุกต์ใช้

ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 5 TM ระบบ (Thermal Mapper) โดยใช้ช่วงคล่ืนความ
ร้อน (Thermal Infrared) แบนด์ 6 เพ่ือใช้ในการสร้างแผนท่ีเชิงความร้อนมีรายละเอียดเชิงพืน้ท่ี 
120 เมตร และภาพถ่ายจากดาวเทียม  Landsat 8 OLI (Thermal Infrared: TIR1) โดยเลือกใช้
ช่วงคล่ืนความร้อน แบนด์ 10 (Thermal Infrared: TIR1) มีรายละเอียดเชิงพืน้ท่ี 100 เมตร มี
วิธีการวิเคราะห์อณุหภมูิพืน้ผิวดงันี ้

 1.  การค านวณอณุหภมูิพืน้ผิวจากคล่ืนอินฟราเรดความร้อน 

ค านวณคา่การแผรั่งสีของ ภาพจากดาวเทียม LANDSAT 5 TM  

   CVR1    =   gain * DN+bias      สมการท่ี (1-1) 

 หรือ    CVR1    =  0.05518 * (B1) + 1.2378 

 โดย    CVR1    =  คา่การแผรั่งสีเชิงคล่ืน (Spectral radiance)  

   gain  =  0.05518 คา่ gain Landsat 5 TM มาจาก 

 ((LMAXλ - LMINλ )/(QCALMAX - QCALMIN)) 

   DN    =  คา่การสะท้อน (Digital Number) 

bias     =  1.2378 (คา่ Offset มาจากคา่ Lmin ของ Band 6 ; 

     Thermal Band จากตารางข้อมลู Lmim, Lmax  

                                    ของ Landsat 5 TM 

   LMAXλ  =  คา่สงูสดุของพลงังานท่ีอปุกรณ์สามารถตรวจรับได้  

                                    ในแตล่ะชว่งคล่ืนมีหน่วยเป็น  watts / (m2. ster.µm) 
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   LMINλ   =  คา่ต ่าสดุของพลงังานท่ีอปุกรณ์สามารถตรวจรับได้ในแตล่ะ 

                                    ชว่งคล่ืนมีหนว่ยเป็น   watts / (m2. ster .µm)  

   QCALMAX  =   คา่สงูสดุของข้อมลูในหนึง่จดุภาพ 

   QCALMIN   =   คา่ต ่าสดุของข้อมลูในหนึง่จดุภาพ 

ค านวณคา่การแผรั่งสีของ ภาพจากดาวเทียม LANDSAT 8 OLI  

   Lλ = MLQcal + AL       สมการท่ี (1-2) 

 โดย Lλ = การแผรั่งสีเชิงสเปกตรัม หนว่ย Watts .m-2sr-1. µm-1 

   ML  = คา่ Radiance Multi Band จากข้อมลูอธิบายข้อมลู (Metadata) 0.0003342 

   AL  = คา่ Radiance Add Band จากข้อมลูอธิบายข้อมลู 0.10000 

   Qcal = คา่ดจิิตอลเชิงเลขของแต ่ละจดุภาพ 

 2.  ค านวณอณุหภมูิสมับรูณ์จากการแผ่รังสีเชิงคล่ืน  

 Landsat 5 TM    𝑇 =
𝐾2

ln(
𝐾1∗𝜀

𝐶𝑉𝑅𝑙
+1)

     สมการท่ี (1-3) 

 โดย   T      = อณุหภมูิสมับรูณ์จากการแผรั่งสีเชิงคล่ืน เคลวิน  (K) 

   CVR   = คา่การแผรั่งสีเชิงคล่ืน (Spectral radiance) 

กรณี Landsat 5  K1    = คา่คงท่ีของ Landsat 5 TM คือ 607.67 

   K2    = คา่คงท่ีของ Landsat 5 TM คือ 1260.56  

   ε     = คา่สมัประสิทธ์การแผรั่งสี Landsat 5 TM คือ 0.95 

  Landsat 8 OLI   𝑇𝐵 =
𝐾2

ln(
𝐾1

L
λ

+1)
     สมการท่ี (1-4) 

 โดย   T   = อณุหภมูิสมับรูณ์จากการแผรั่งสีเชิงคล่ืน เคลวิน  (K) 

   Lλ     = คา่การแผรั่งสีเชิงคล่ืน (Spectral radiance) 

   K1    = คา่คงท่ีของ Landsat 8 TIR แบนด์ 10  คือ 774.89  

   K2    = คา่คงท่ีของ Landsat 8 TIR แบนด์ 10 คือ 1321.08    

 3.   การแปลงคา่อณุหภมูิองศาเซลเซียสเป็นคา่อณุหภมูิองศาเซลเซียส 

     [˚C] = [K] – 273.16 

 อณุหภมูิองศาเซลเซียส = อณุหภมูิองศาเคลวิล – ศนูย์สมับรูณ์ 

 



 49 
 

 ขัน้ตอนการจ าแนกการใช้ที่ดนิ /สิ่งปกคลุมดนิ 
  การจ าแนกข้อมลูการใช้ท่ีดนิ 

 4.1  น าข้อมูลท่ีผ่านการผสมสีของช่วงคล่ืนท่ีเป็นภาพผสมสีแล้ว มาท าการจ าแนก
ประเภทการใช้ท่ีดินแบบก ากบัดแูล (Supervised  Classification) เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงพืน้ท่ีการใช้
ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดิน โดยได้ใช้การจ าแนกการใช้ท่ีดินในระดับท่ี 2 ตามระบบการจ าแนกการใช้
ประโยชน์ท่ีดนิของกรมพฒันาท่ีดนิ พ.ศ. 2555 

 4.2  วิธีการจ าแนกการใช้ท่ีดินแบบก ากับดูแล (Supervised classification) โดยใช้
ตวัจ าแนกแบบความน่าจะเป็นไปได้สงูสดุ (Maximum-Likelihood Classifier) ซึ่งตวัจ าแนกชนิดนี ้
ใช้เกณฑ์ความนา่จะเป็นของจดุภาพโดยจะถกูจดัอยูใ่นสมาชิกกลุม่ใดกลุม่หนึง่ท่ีมีความนา่จะเป็น
มากท่ีสดุ และมีความถกูต้องมากกวา่ตวัจ าแนกอ่ืน จงึน ามาใช้ในการจ าแนกการใช้ท่ีดินและสิ่งปก
คลมุดนิในการศกึษาครัง้นี ้

 4.3  ท าการส ารวจข้อมลูภาคสนามเพ่ือศกึษาสภาพพืน้ท่ีจริงและน าข้อมลูมาปรับแก้
ในสว่นท่ีมีความผิดพลาดจากการแปลภาพด้วยคอมพิวเตอร์ 
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ตาราง 12  การผสมสีภาพดาวเทียม 
 

พืน้ท่ี การผสมสี Landsat 5 Landsat 8 

 
 

ภาพสีธรรมชาต ิ
Natural Color 

3, 2, 1 4, 3, 2 

 
 

ภาพผสมสีเท็จมาตรฐาน 
Color Infrared 

4, 3, 2 5, 4, 3 

 
 
 

 

ภาพผสมสีเท็จ 
False Color 

5, 4, 3 
 
 
 
 

6, 5, 4 

 
 
 

 
 

ภาพผสมสีเท็จ 
False Color 

7, 5, 3 
 

7, 6, 4 
 

 
 

ภาพผสมสีเท็จ 
False Color 

7 ,4 ,2 7 ,5 ,3 

 

 ท่ีมา:ดดัแปลงมาจาก USGS. 2013: Online 
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ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ 
 หลังท าการวิเคราะห์ข้อมูล มีความจ าเป็นท่ีจะต้องท าการประเมินค่าความถูกต้อง

ของการจ าแนกภาพถ่ายดาวเทียม เพ่ือน าไปสร้างเมทริกซ์ความคลาดเคล่ือน (Error Matrix) หรือ
เมทริกซ์ของความสบัสน (Confusion Error Matrix) 
 ผลการจ าแนกประเภทการใช้ท่ีดิน/ปกคลุมดิน จากภาพถ่ายจากดาวเทียม  Landsat 8 
OLI เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 จากภาพผสมสีเท็จ 5-4-3 พบว่าความถูกต้องโดยรวม 
(Overall accuracy) ของการจ าแนก 85.71% และค่าสมัประสิทธ์ิแคปปาของความสอดคล้องกัน 
(Kappa Coefficient of agreement) เท่ากับ 0.85 โดยพืน้ที่ช ุมชน/สิ่งปลูกสร้างมีพืน้ที่ 13.80 
ตร.กม. พืน้ท่ีเกษตร มีพืน้ท่ี 9.02 ตร.กม. พืน้ท่ีป่าไม้ มีพืน้ท่ี 1.79 ตร.กม.  พืน้ท่ีแหล่งน า้ มีพืน้ท่ี 
0.21 ตร.กม. และพืน้ท่ีเบด็เตล็ด มีพืน้ท่ี 6.55 ตร.กม. 
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ขัน้ตอนการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 9 ขัน้ตอนการศกึษา 
 

 
 
 
 

รวมภาพถา่ยดาวเทียม 

และท าการผสมส ี

 

รวมภาพถา่ยดาวเทียม 

และท าการผสมส ี

 

จ าแนกข้อมลูแบบก ากบัดแูล 
(Supervise Classification) 

 

จ าแนกข้อมลูแบบก ากบัดแูล
(Supervise Classification) 

 

ข้อมลูการใช้ที่ดิน/สิง่ปกคลมุดิน 

วเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างการใชท้ีด่นิ 
/สิง่ปกคลุมดนิ  

ร่วมกบัอุณหภูมพิืน้ผวิ 

ข้อมลูการใช้ที่ดิน/สิง่ปกคลมุดิน 

ข้อมลูภาพถ่ายจากดาวเทียม 

Landsat 5 TM 

Landsat 5 TM  

 

 

 

L 

ข้อมลูภาพถ่ายจาก

ดาวเทียม Landsat 8 OLI 

Landsat8 OLI 

วิเคราะห์อณุหภมิู

พืน้ผิว 

ชว่งคลื่นอินฟราเรดแบนด์ 6 ชว่งคลื่นอินฟราเรดแบนด์ 10 

NDVI, NDBI, NDWI 
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บทที่ 4  
ผลการศึกษา 

 
   เทศบาลเมืองพัทยา มีขนาดพืน้ท่ี 31.36 ตร.กม. (กรมการปกครอง. 2558) ด าเนิน

การศกึษาการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดินท่ีมีผลต่อการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิใน 3 ช่วงเวลา คือ พ.ศ. 2550 
พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2559 โดยมีดชันีความสมัพนัธ์ของการใช้ท่ีดนิ/สิ่งปกคลมุดนิ ดงันี ้
 
การจ าแนกการใช้ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดนิ 

 การใช้ที่ดนิ/สิ่งปกคลุมดิน  พ.ศ. 2550 
   การใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดิน ของเทศบาลเมืองพัทยา พ.ศ. 2550 พบว่าพืน้ท่ีชุมชน

และสิ่งปลกูสร้างมีพืน้ท่ี 19.46 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 62.05 ของพืน้ท่ีทัง้หมด พืน้ท่ีเกษตรกรรม มี

พืน้ท่ี 3.36 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 10.71 ของพืน้ท่ีทัง้หมด พืน้ท่ีป่าไม้มีพืน้ท่ี 0.29 ตร.กม. คิดเป็น

ร้อยละ 0.92 ของพืน้ท่ีทัง้หมด พืน้ท่ีแหล่งน า้มีพืน้ท่ี 0.18 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 0.57 ของพืน้ท่ี

ทัง้หมด พืน้ท่ีเบ็ดเตล็ดมีพืน้ท่ี 8.07 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 25.73 ของพืน้ท่ีทัง้หมดของเทศบาล

เมืองพทัยา  (ดงัตาราง 13 และภาพประกอบ 10) 

 ทัง้นี ้การใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดินประเภทพืน้ท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมีพืน้ท่ี 19.46 
ตร.กม ท าการจ าแนกการใช้ท่ีดินระดบั 2 เป็นตวัเมืองและย่านการค้าคิดเป็นร้อยละ 30.29 (9.50 
ตร.กม.) หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 27.81 (8.72 ตร.กม.) สถานท่ีราชการและสถาบนัต่างๆคิดเป็น
ร้อยละ 0.92 (0.29 ตร.กม.) ถนน คิดเป็นร้อยละ 2.71 (0.85 ตร.กม.) พืน้ท่ีอุตสาหกรรมคิดเป็น
ร้อยละ 0.32  (0.10 ตร.กม.) พืน้ท่ีเกษตรกรรม มีพืน้ท่ี 3.36 ตร.กม จ าแนกการใช้ท่ีดินระดบั 2  พืช
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.29 (1.66 ตร.กม.) ไม้ยืนต้นคิดเป็นร้อยละ 0.35 (0.11 ตร.กม.) ไม้ผลคิดเป็น
ร้อยละ 5.07 (1.59 ตร.กม.) พืน้ท่ีป่าไม้มีพืน้ท่ี 0.29 ตร.กม. จ าแนกการใช้ท่ีดินระดบั 2 เป็นป่าไม้
ผลดัใบ คิดเป็นร้อยละ 0.92 (0.29 ตร.กม.) พืน้ท่ีแหล่งน า้มีพืน้ท่ี 0.18 ตร.กม จ าแนกการใช้ท่ีดิน
ระดบั 2 เป็นแหล่งน า้ธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 0.54 (0.17 ตร.กม.) แหล่งน า้ท่ีสร้างขึน้คิดเป็นร้อย
ละ 0.03  (0.01 ตร.กม.) และพืน้ท่ีเบ็ดเตล็ดมีพืน้ท่ี 8.18 ตร.กม จ าแนกการใช้ท่ีดนิระดบั 2 เป็นทุ่ง
หญ้าและไม้ละเมาะคิดเป็นร้อยละ 16.26 (5.10 ตร.กม.) พืน้ท่ีลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 5.61 (1.76 ตร.
กม.) พืน้ท่ีอ่ืนๆ  คดิเป็นร้อยละ 3.86 (1.21 ตร.กม.) 
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ตาราง 14  การใช้ท่ีดนิ/สิ่งปกคลมุดินของเทศบาลเมืองพทัยา พ.ศ. 2550 

 

 
 ท่ีมา: จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 5 TM พ.ศ. 2550 

การจ าแนกการใช้ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดนิ 
(จ าแนกระดับ 2) 

พืน้ท่ี  
ตร.กม. 

ร้อยละ 

พืน้ท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง 19.46 62.05 

   ตวัเมืองและยา่นการค้า 9.50 30.29 
   หมูบ้่าน 8.72 27.81 
   สถานท่ีราชการและสถาบนัตา่งๆ 0.29 0.92 
   ถนน 0.85 2.71 
   พืน้ท่ีอตุสาหกรรม 0.10 0.32 
พืน้ท่ีเกษตรกรรม 3.36 10.71 
   พืชไร่ 1.66 5.29 
   ไม้ยืนต้น 0.11 0.35 
   ไม้ผล 1.59 5.07 
ป่าไม้ 0.29 0.92 
   ป่าไม้ผลดัใบ 0.29 0.92 
แหล่งน า้ 0.18 0.57 
   แหลง่น า้ธรรมชาติ 0.17 0.54 
   แหลง่น า้ท่ีสร้างขึน้ 0.01 0.03 
พืน้ท่ีเบ็ดเตล็ด 8.07 25.73 
   ทุง่หญ้าและไม้ละเมาะ 5.10 16.26 
   พืน้ท่ีลุม่ 1.76 5.61 
   อ่ืนๆ 1.21 3.86 
รวม    31.36 100.00                                         
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ภาพประกอบ 10  แผนท่ีการใช้ท่ีดนิ/สิ่งปกคลมุดนิของเทศบาลเมืองพทัยา  พ.ศ. 2550 
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การใช้ที่ดนิ/สิ่งปกคลุมดิน พ.ศ. 2555 
   การใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลมุดินของเทศบาลเมืองพทัยา พ.ศ. 2555 พบว่าพืน้ท่ีชมุชนและ

สิ่งปลูกสร้างมีพืน้ท่ี 24.58 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 78.38 ของพืน้ท่ีทัง้หมด พืน้ท่ีเกษตรกรรม มี
พืน้ท่ี 0.89 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 2.84 ของพืน้ท่ีทัง้หมด พืน้ท่ีป่าไม้มีพืน้ท่ี 0.20 ตร.กม. คิดเป็น
ร้อยละ 0.64 ของพืน้ท่ีทัง้หมด พืน้ท่ีแหล่งน า้มีพืน้ท่ี 0.18 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 0.57 ของพืน้ท่ี
ทัง้หมด พืน้ท่ีเบ็ดเตล็ดพืน้ท่ี 5.52 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 17.60 ของพืน้ท่ีทัง้หมด (ดงัตาราง 14 
และภาพประกอบ 11) 

  ทัง้นี ้การใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดินประเภทพืน้ท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมีพืน้ท่ี 19.46 
ตร.กม ท าการจ าแนกการใช้ท่ีดินระดบั 2 เป็นตวัเมืองและย่านการค้าคิดเป็นร้อยละ 30.29 (9.50 
ตร.กม.) หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 27.81 (8.72 ตร.กม.) สถานท่ีราชการและสถาบนัต่างๆคิดเป็น
ร้อยละ 0.92 (0.29 ตร.กม.) ถนน คิดเป็นร้อยละ 2.71 (0.85 ตร.กม.) พืน้ท่ีอุตสาหกรรมคิดเป็น
ร้อยละ 0.32 (0.10 ตร.กม.) พืน้ท่ีเกษตรกรรม มีพืน้ท่ี 3.36 ตร.กม จ าแนกการใช้ท่ีดินระดบั 2  พืช
ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.29 (1.66 ตร.กม.) ไม้ยืนต้นคิดเป็นร้อยละ 0.35 (0.11 ตร.กม.) ไม้ผลคิดเป็น
ร้อยละ 5.07 (1.59 ตร.กม.) พืน้ท่ีป่าไม้มีพืน้ท่ี 0.29 ตร.กม. จ าแนกการใช้ท่ีดินระดบั 2 เป็นป่าไม้
ผลดัใบ คิดเป็นร้อยละ 0.92 (0.29 ตร.กม.) พืน้ท่ีแหล่งน า้มีพืน้ท่ี 0.18 ตร.กม จ าแนกการใช้ท่ีดิน
ระดบั 2 เป็นแหล่งน า้ธรรมชาติคิดเป็นร้อยละ 0.54 (0.17 ตร.กม.) แหล่งน า้ท่ีสร้างขึน้คิดเป็นร้อย
ละ 0.03  (0.01 ตร.กม.) และพืน้ท่ีเบ็ดเตล็ดมีพืน้ท่ี 8.18 ตร.กม จ าแนกการใช้ท่ีดนิระดบั 2 เป็นทุ่ง
หญ้าและไม้ละเมาะคิดเป็นร้อยละ 16.26 (5.10 ตร.กม.) พืน้ท่ีลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 5.61 (1.76 ตร.
กม.) พืน้ท่ีอ่ืนๆ  คดิเป็นร้อยละ 3.86 (1.21 ตร.กม.) 
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 ตาราง 15 การใช้ท่ีดนิ/สิ่งปกคลมุดินของเทศบาลเมืองพทัยา  พ.ศ. 2555 

 

  ท่ีมา: จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 5 TM พ.ศ. 2550 
 
 
 

การจ าแนกการใช้ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดนิ  
(จ าแนกระดับ 2) 

พืน้ท่ี  
ตร.กม. 

ร้อยละ 

พืน้ท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง 24.58 78.38 
   ตวัเมืองและยา่นการค้า 13.64 43.49 
   หมูบ้่าน 9.57 30.52 
   สถานท่ีราชการและสถาบนัตา่งๆ 0.28 0.89 
   ถนน 0.91 2.90 
   พืน้ท่ีอตุสาหกรรม 0.17 0.54 
พืน้ท่ีเกษตรกรรม 0.89 2.84 
   พืชไร่ 0.41 1.31 

   ไม้ยืนต้น 0.08 0.26 
   ไม้ผล 0.40 1.28 
ป่าไม้ 0.20 0.64 
   ป่าไม้ผลดัใบ 0.20 0.64 
แหล่งน า้ 0.18 0.57 
   แหลง่น า้ธรรมชาติ 0.15 0.48 
   แหลง่น า้ท่ีสร้างขึน้ 0.03 0.10 
พืน้ท่ีเบ็ดเตล็ด 5.52 17.60 
   ทุง่หญ้าและไม้ละเมาะ 3.38 10.78 

   พืน้ท่ีลุม่ 1.77 5.64 
   อ่ืนๆ 0.37 1.18 
รวม 31.36 100.00 
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ภาพประกอบ 11 แผนท่ีการใช้ท่ีดนิ/สิ่งปกคลมุดนิของเทศบาลเมืองพทัยา  พ.ศ. 2555 
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การใช้ที่ดนิ/สิ่งปกคลุมดิน  พ.ศ. 2559 
   การใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลมุดินของเทศบาลเมืองพทัยา พ.ศ. 2559 พบว่าพืน้ท่ีชมุชนและ

สิ่งปลูกสร้างมีพืน้ท่ี  26.07ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 83.13 ของพืน้ท่ีทัง้หมด พืน้ท่ีเกษตรกรรม มี
พืน้ท่ี 0.71 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 2.26 ของพืน้ท่ีทัง้หมด พืน้ท่ีป่าไม้มีพืน้ท่ี 0.28 ตร.กม. คิดเป็น
ร้อยละ 0.89 ของพืน้ท่ีทัง้หมด พืน้ท่ีแหล่งน า้มีพืน้ท่ี 0.20 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 0.64 ของพืน้ท่ี
ทัง้หมด พืน้ท่ีเบ็ดเตล็ดมีพืน้ท่ี 4.11 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 13.11 ของพืน้ท่ีทัง้หมด (ดงัตาราง 15 
และ ภาพประกอบ 12)   

  ทัง้นี ้การใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดินประเภทพืน้ท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมีพืน้ท่ี 26.07 
ตร.กม. ท าการจ าแนกการใช้ท่ีดินระดับ 2 เป็นตัวเมืองและย่านการค้าคิดเป็นร้อยละ 46.24 
(14.50 ตร.กม.) หมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ 31.38 (9.84 ตร.กม.) สถานท่ีราชการและสถาบนัตา่งๆ คิด
เป็นร้อยละ 0.89 (0.28 ตร.กม.)  ถนนคิดเป็นร้อยละ 2.90 (0.91 ตร.กม.) พืน้ท่ีอุตสาหกรรมคิด
เป็นร้อยละ 1.69  (0.53 ตร.กม.) พืน้ท่ีเกษตรกรรมมีพืน้ท่ี 0.71 ตร.กม. จ าแนกการใช้ท่ีดินระดบั 2 
เป็น พืชไร่คิดเป็นร้อยละ 1.31 (0.41 ตร.กม.) ไม้ยืนต้นคิดเป็นร้อยละ 0.48 (0.15 ตร.กม.) ไม้ผล
คดิเป็นร้อยละ 0.48 (0.15 ตร.กม.) พืน้ท่ีป่าไม้มีพืน้ท่ี 0.28 ตร.กม. จ าแนกการใช้ท่ีดินระดบั 2 เป็น 
ป่าไม้ผลดัใบคิดเป็นร้อยละ 0.89 (0.28 ตร.กม.) พืน้ท่ีแหล่งน า้มีพืน้ท่ี 0.20 ตร.กม. จ าแนกการใช้
ท่ีดินระดบั 2 เป็นแหล่งน า้ธรรมชาตคิิดเป็นร้อยละ 0.48 (0.15 ตร.กม.) แหลง่น า้ท่ีสร้างขึน้ คิดเป็น
ร้อยละ 0.16 (0.05 ตร.กม.) และพืน้ท่ีเบ็ดเตล็ดมีพืน้ท่ี 4.11 ตร.กม. จ าแนกการใช้ท่ีดินระดบั 2 
เป็นทุ่งหญ้าและ ไม้ละเมาะ คิดเป็นร้อยละ 8.13 (2.55 ตร.กม.) พืน้ท่ีลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 4.94 
(1.55 ตร.กม.) พืน้ท่ีอ่ืนๆ คดิเป็นร้อยละ 0.03 (0.01 ตร.กม.) 
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ตาราง 16 การใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลมุดนิเทศบาลเมืองพทัยา  พ.ศ. 2559 

 

 ท่ีมา : จากการวิเคราะห์ภาพถ่ายจากดาวเทียม Landsat 8 OLI พ.ศ.2559 
 

 

 

การจ าแนกการใช้ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดนิ  
(จ าแนกระดับ 2) 

พืน้ท่ี  
ตร.กม. 

ร้อยละ 

พืน้ท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง 26.07 83.13 
   ตวัเมืองและยา่นการค้า 14.50 46.24 
   หมูบ้่าน 9.84 31.38 
   สถานท่ีราชการและสถาบนัตา่งๆ 0.28 0.89 
   ถนน 0.91 2.90 
   พืน้ท่ีอตุสาหกรรม 0.53 1.69 
พืน้ท่ีเกษตรกรรม 0.71 2.25 
   พืชไร่ 0.41 1.31 

   ไม้ยืนต้น 0.15 0.48 
   ไม้ผล 0.15 0.48 
ป่าไม้ 0.28 0.89 
   ป่าไม้ผลดัใบ 0.28 0.89 
แหล่งน า้ 0.20 0.64 
   แหลง่น า้ธรรมชาติ 0.15 0.48 

   แหลง่น า้ท่ีสร้างขึน้ 0.05 0.16 
พืน้ท่ีเบ็ดเตล็ด 4.11 13.11 
   ทุง่หญ้าและไม้ละเมาะ 2.55 8.13 

   พืน้ท่ีลุม่ 1.55 4.94 
   อ่ืนๆ 0.01 0.03 
รวม 31.36 100.00 
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ภาพประกอบ 12  แผนท่ีการใช้ท่ีดนิ/สิ่งปกคลมุดนิของเทศบาลเมืองพทัยา พ.ศ. 2559 
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อุณหภูมิพืน้ผิวของการใช้ท่ีดนิ/ส่ิงปกคลุมดนิ 

  จากการศกึษาโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT  5  TM พ.ศ. 2550 แบนด์ 6 โดย
น ามาท าการวิเคราะห์หาคา่อณุหภมูิพืน้ผิวของพืน้ท่ีศกึษา พบว่า ช่วงเวลาวนัท่ี 27 มกราคม 2550 
อุณหภูมิต ่าสุด 23.6 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30.3 องศาเซลเซียส  และข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียมLANDSAT  5 TM  พ.ศ. 2555 แบนด์ 6  ช่วงเวลาวันท่ี 12 มกราคม 2550 อุณหภูมิ
ต ่าสดุ 25.9 องศาเซลเซียส อณุหภมูิสงูสดุ 34.5 องศาเซลเซียส 

  จากการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT 8 OLI พ.ศ.2559 แบนด์ 10 ปี โดย
ได้น ามาท าการวิเคราะห์หาค่าอุณหภูมิพืน้ผิวของพืน้ท่ีศึกษา พบว่า ช่วงเวลาวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 
2559 อณุหภมูิต ่าสดุ 35.7 องศาเซลเซียส อณุหภมูิสงูสดุ 44.5 องศาเซลเซียส   

 
อุณหภูมิของการใช้ท่ีดนิ/ส่ิงปกคลุมดนิของเทศบาลเมืองพัทยา พ.ศ. 2550 
               พืน้ท่ีเทศบาลเมืองพัทยา พ.ศ. 2550 มีอุณหภูมิต ่าสุด 23.6 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิสูงสุด  30.3 องศาเซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิของการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดินดังนี  ้            
   ประเภทพืน้ท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมีอุณหภูมิต ่าสุด 24.6 องศาเซลเซียสและ
อุณหภูมิสูงสุด 30 องศาเซลเซียส ซึ่งการใช้ท่ีดินระดับ 2 ประเภทตัวเมืองและย่านการค้า มี
อณุหภูมิเฉล่ีย 27.5 องศาเซลเซียส หมู่บ้าน มีอุณหภูมิเฉล่ีย 27.4 องศาเซลเซียส สถานท่ีราชการ
และสถาบนัต่างๆ มีอณุหภูมิเฉล่ีย 26.1 องศาเซลเซียส ถนนมีอณุหภูมิเฉล่ีย 27.0 องศาเซลเซียส 
พืน้ท่ีอตุสาหกรรมพืน้ท่ีอตุสาหกรรมมีอณุหภมูิเฉล่ีย 27.2 องศาเซลเซียส  

   ประเภทพืน้ท่ีเกษตรกรรมมีอุณหภูมิต ่าสุด 24.0  องศาเซลเซียสและอุณหภูมิ
สงูสดุ 27 องศาเซลเซียส ซึ่งการใช้ท่ีดนิระดบั 2 ประเภทพืชไร่มีอณุหภมูิเฉล่ีย 25.4 องศาเซลเซียส 
ไม้ยืนต้นมีอณุหภมูิเฉล่ีย 25.5 องศาเซลเซียส ไม้ผลมีอณุหภมูิเฉล่ีย 25.5 องศาเซลเซียส   

   ประเภทพืน้ท่ีป่าไม้มีมีอณุหภูมิต ่าสดุ 24.6  องศาเซลเซียสและอณุหภมูิสงูสดุ 27 
องศาเซลเซียสซึ่งการใช้ท่ีดินระดบั 2 ประเภทป่าไม้ผลดัใบมีอุณหภูมิเฉล่ีย 25.9 องศาเซลเซียส
ประเภทพืน้ท่ีแหล่งน า้มีอณุหภูมิต ่าสดุ 24.0  องศาเซลเซียสและอณุหภูมิสงูสดุ 25 องศาเซลเซียส 
ซึง่การใช้ท่ีดินระดบั 2 ประเภทแหล่งน า้ธรรมชาติ มีอณุหภูมิเฉล่ีย 24.5 องศาเซลเซียส แหล่งน า้ท่ี
สร้างขึน้มีอณุหภมูิเฉล่ีย 25 องศาเซลเซียส   

 ประเภทพืน้ท่ีเบ็ดเตล็ดมีอุณหภูมิต ่าสุด 24 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด 27 
องศาเซลเซียส ซึ่งการใช้ท่ีดินระดบั 2 ประเภททุ่งหญ้าและไม้ละเมาะมีอณุหภูมิเฉล่ีย 25.5 องศา
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เซลเซียส พืน้ท่ีลุ่มมีอุณหภูมิเฉล่ีย 25.2 องศาเซลเซียส พืน้ท่ีอ่ืนๆ มีอุณหภูมิเฉล่ีย 26.1 องศา
เซลเซียส    (ดงัตาราง16 และ ภาพประกอบ 13)   

 

 
ภาพประกอบ 13 แผนภมูิอณุหภมูิพืน้ท่ีเทศบาลเมืองพทัยา พ.ศ. 2550 
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ตาราง 17 อณุหภมูิของการใช้ท่ีดนิ/สิ่งปกคลมุดนิของเทศบาลเมืองพทัยา  พ.ศ. 2550 

 

การใช้ที่ดนิ (จ าแนกระดับ 2) 
อุณหภูมิ 
ต ่าสุด ˚C 

อุณหภูมิ 
สูงสุด ˚C 

เฉล่ีย 

พืน้ท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง 25.5 30.0 27.8 
   ตวัเมืองและยา่นการค้า 25.5 30.0 27.8 
   หมูบ้่าน 25.0 30.0 27.5 
   สถานท่ีราชการและสถาบนัตา่งๆ 25.0 27.0 26.0 
   ถนน 24.6 29.0 26.8 
   พืน้ท่ีอตุสาหกรรม 26.4 28.0 27.2 
พืน้ท่ีเกษตร 24.0 27.0 25.5 
   พืชไร่ 24.0 27.0 25.5 
   ไม้ยืนต้น 24.6 26.0 25.3 
   ไม้ผล 25.0 26.0 25.5 
   ป่าไม้ 24.6 27.0 25.8 
   ป่าไม้ผลดัใบ 24.6 27.0 25.8 
แหล่งน า้ 24.0 25.0 24.5 
   แหลง่น า้ธรรมชาติ 24.0 25.0 24.5 
   แหลง่น า้ท่ีสร้างขึน้ 25.6 25.0 25.3 
พืน้ท่ีเบ็ดเตล็ด 24.0 27.0 25.5 
   ทุง่หญ้าและไม้ละเมาะ 24.0 27.0 25.5 
   พืน้ท่ีลุม่ 24.0 26.0 25.0 
   อ่ืนๆ 25.0 27.0 26.00 

 
 ท่ีมา: ค่าอุณหภูมิ ˚C มาจากการวิเคราะห์อุณหภูมิภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 

TM พ.ศ. 2550 
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ภาพประกอบ 14 แผนท่ีอณุหภมูิพืน้ผิวบริเวณเทศบาลเมืองพทัยา พ.ศ. 2555 
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อุณหภูมิของการใช้ท่ีดนิ/ส่ิงปกคลุมดนิของเทศบาลเมืองพัทยาพ.ศ. 2555 
              พืน้ท่ีเทศบาลเมืองพัทยา พ.ศ. 2555 มีอุณหภูมิต ่าสุด 25.9 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิสูงสุด  34.5 องศาเซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิของการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดินดังนี ้           
       ประเภทพืน้ท่ีชุมชนและสิ่งปลกูสร้างมีอุณหภูมิต ่าสุด 27.0  องศาเซลเซียสและ
อุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียส ซึ่งการใช้ท่ีดินระดับ 2 ประเภทตัวเมืองและย่านการค้ามี
อุณหภูมิเฉล่ีย 31 องศาเซลเซียส หมู่บ้านมีอุณหภูมิเฉล่ีย 30.5 องศาเซลเซียส สถานท่ีราชการ
และสถาบนัต่างๆ มีอณุหภูมิเฉล่ีย 29.5 องศาเซลเซียส ถนนมีอณุหภูมิเฉล่ีย 29.5 องศาเซลเซียส 
พืน้ท่ีอตุสาหกรรมพืน้ท่ีอตุสาหกรรมมีอณุหภมูิเฉล่ีย 30 องศาเซลเซียส  

   ประเภทพืน้ท่ีเกษตรกรรมมีอณุหภูมิต ่าสดุ 27 องศาเซลเซียสและอณุหภูมิสูงสุด 
29 องศาเซลเซียส ซึ่งการใช้ท่ีดินระดบั 2 ประเภทพืชไร่มีอณุหภูมิเฉล่ีย 29 องศาเซลเซียส ไม้ผลมี
อณุหภมูิเฉล่ีย 28 องศาเซลเซียส   

  ประเภทพืน้ท่ีป่าไม้มีมีอณุหภูมิต ่าสดุ 28 องศาเซลเซียสและอณุหภมูิสงูสดุ 28 องศา
เซลเซียส ซึง่การใช้ท่ีดนิระดบั 2 ประเภทป่าไม้ผลดัใบมีอณุหภมูิเฉล่ีย 28 องศาเซลเซียส      
  ประเภทพืน้ท่ีแหล่งน า้มีอุณหภูมิต ่าสุด 26 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด 29 
องศาเซลเซียส ซึ่งการใช้ท่ีดินระดับ 2 ประเภทแหล่งน า้ธรรมชาติ มีอุณหภูมิเฉล่ีย 27.5 องศา
เซลเซียส แหลง่น า้ท่ีสร้างขึน้มีอณุหภมูิเฉล่ีย 28.5 องศาเซลเซียส   

   ประเภทพืน้ท่ีเบ็ดเตล็ดมีอณุหภูมิต ่าสุด 27.3 องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด 
30.5 องศาเซลเซียส ซึ่งการใช้ท่ีดินระดบั 2 ประเภททุ่งหญ้าและไม้ละเมาะมีอุณหภูมิเฉล่ีย 29 
องศาเซลเซียส พืน้ท่ีลุ่มมีอุณหภูมิเฉล่ีย 29 องศาเซลเซียส พืน้ท่ีอ่ืนๆมีอณุหภูมิเฉล่ีย 29.3 องศา
เซลเซียส (ดงัตาราง 17  และภาพประกอบ 15 )   
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ภาพประกอบ 15 แผนภมูิอณุหภมูิพืน้ท่ีเทศบาลเมืองพทัยา พ.ศ. 2555 
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ตาราง 18 อณุหภมูิของการใช้ท่ีดนิ/สิ่งปกคลมุดนิของเทศบาลเมืองพทัยา  พ.ศ. 2555 

 

การใช้ที่ดนิ (จ าแนกระดับ 2) 
อุณหภูมิ 
ต ่าสุด ˚C 

อุณหภูมิ 
สูงสุด ˚C เฉล่ีย 

พืน้ท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง 27.0 34.0 30.5 
   ตวัเมืองและยา่นการค้า 28.0 34.0 31.0 
   หมูบ้่าน 28.0 33.0 30.5 
   สถานท่ีราชการและสถาบนัตา่งๆ 28.0 31.0 29.5 
   ถนน 27.0 32.0 29.5 
   พืน้ท่ีอตุสาหกรรม 29.0 31.0 30.0 

พืน้ท่ีเกษตร 27.0 29.0 28.0 
   พืชไร่ 29.0 29.0 29.0 
   ไม้ยืนต้น 27.0 29.0 28.0 
   ไม้ผล 27.0 29.0 28.0 

ป่าไม้ 28.0 28.0 28.0 
   ป่าไม้ผลดัใบ 28.0 28.0 28.0 
แหล่งน า้ 26.0 29.0 27.5 
   แหลง่น า้ธรรมชาติ 26.0 27.0 27.5 
   แหลง่น า้ท่ีสร้างขึน้ 28.0 29.0 28.5 

พืน้ท่ีเบ็ดเตล็ด 27.3 30.5 28.9 
   ทุง่หญ้าและไม้ละเมาะ 28.0 30.0 29.0 
   พืน้ท่ีลุม่ 27.0 31.0 29.0 
   อ่ืนๆ 28.5 30.0 29.3 

 
 ท่ีมา: ค่าอุณหภูมิ ˚C มาจากการวิเคราะห์อุณหภูมิภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 

TM พ.ศ. 2555 
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ภาพประกอบ 16 แผนท่ีอณุหภมูิพืน้ผิวบริเวณเทศบาลเมืองพทัยา พ.ศ. 2555 
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อุณหภูมิของการใช้ท่ีดนิ/ส่ิงปกคลุมดนิของเทศบาลเมืองพัทยา พ.ศ. 2559 
              พืน้ท่ีเทศบาลเมืองพัทยา พ.ศ. 2559 มีอุณหภูมิต ่าสุด 35.7 องศาเซลเซียส 

อุณหภูมิสูงสุด  44.5 องศาเซลเซียส โดยมีค่าอุณหภูมิของการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดินดังนี ้            
                   ประเภทพืน้ท่ีชมุชนและสิ่งปลกูสร้างมีอณุหภูมิต ่าสดุ 37 องศาเซลเซียสและ
อุณหภูมิสูงสุด 44 องศาเซลเซียส ซึ่งการใช้ท่ีดินระดับ 2 ประเภทตัวเมืองและย่านการค้า มี
อณุหภูมิเฉล่ีย 40.5 องศาเซลเซียส หมู่บ้าน มีอุณหภูมิเฉล่ีย 40.2 องศาเซลเซียส สถานท่ีราชการ
และสถาบนัต่างๆ มีอุณหภูมิเฉล่ีย 39 องศาเซลเซียส ถนนมีอุณหภูมิเฉล่ีย 39.1 องศาเซลเซียส 
พืน้ท่ีอตุสาหกรรม อณุหภมูิเฉล่ีย 40.3 องศาเซลเซียส  

   ประเภทพืน้ท่ีเกษตรกรรมมีอุณหภูมิต ่าสุด 36.1  องศาเซลเซียสและอุณหภูมิ
สงูสดุ 41 องศาเซลเซียส ซึ่งการใช้ท่ีดนิระดบั 2 ประเภทพืชไร่มีอณุหภมูิเฉล่ีย 38.6 องศาเซลเซียส 
ไม้ยืนต้นมีอณุหภมูิเฉล่ีย 39.9 องศาเซลเซียสไม้ผลมีอณุหภมูิเฉล่ีย 39.1 องศาเซลเซียส   

   ประเภทพืน้ท่ีป่าไม้มีมีอุณหภูมิต ่าสุด37องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุด39 
องศาเซลเซียสซึ่งการใช้ท่ีดินระดับ 2 ประเภทป่าไม้ผลัดใบมีอุณหภูมิเฉล่ีย 38 องศาเซลเซียส     
   ประเภทพืน้ท่ีแหล่งน า้มีอุณหภูมิต ่าสดุ 35 องศาเซลเซียสและอณุหภูมิสงูสดุ 37 
องศาเซลเซียส ซึ่งการใช้ท่ีดินระดับ 2 ประเภทแหล่งน า้ธรรมชาติ มีอุณหภูมิเฉล่ีย 36 องศา
เซลเซียสแหลง่น า้ท่ีสร้างขึน้มีอณุหภมูิเฉล่ีย 37 องศาเซลเซียส   

   ประเภทพืน้ท่ีเบ็ดเตล็ดมีอณุหภูมิต ่าสดุ 29 องศาเซลเซียสและอณุหภมูิสงูสดุ 40 
องศาเซลเซียส ซึ่งการใช้ท่ีดินระดบั 2 ประเภททุ่งหญ้าและไม้ละเมาะมีอณุหภูมิเฉล่ีย 38.5 องศา
เซลเซียส พืน้ท่ีลุ่มมีอุณหภูมิเฉล่ีย 38.5 องศาเซลเซียส พืน้ท่ีอ่ืนๆมีอุณหภูมิเฉล่ีย 38 องศา
เซลเซียส (ดงัตาราง 18 และภาพประกอบ 17 )  
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ภาพประกอบ 17 แผนภมูิอณุหภมูิพืน้ท่ีเทศบาลเมืองพทัยา พ.ศ. 2559 
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ตาราง 19 อณุหภมูิของการใช้ท่ีดนิ/สิ่งปกคลมุดนิของเทศบาลเมืองงพทัยา  พ.ศ. 2559   

 

การใช้ที่ดนิ (จ าแนกระดับ 2) 
อุณหภูมิ 
ต ่าสุด ˚C 

อุณหภูมิ 
สูงสุด ˚C 

เฉล่ีย 

พืน้ท่ีชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง 37.0 44.0 40.5 
   ตวัเมืองและยา่นการค้า 37.0 44.0 40.5 
   หมูบ้่าน 37.3 43.0 40.2 
   สถานท่ีราชการและสถาบนัตา่งๆ 38.0 40.0 39.0 
   ถนน 38.2 42.0 39.1 
   พืน้ท่ีอตุสาหกรรม 38.5 42.0 40.3 
พืน้ท่ีเกษตร 36.1 41.0 38.6 
   พืชไร่ 36.1 41.0 38.6 
   ไม้ยืนต้น 38.8 41.0 39.9 
   ไม้ผล 38.2 40.0 39.1 

ป่าไม้ 37.0 39.0 38.0 
   ป่าไม้ผลดัใบ 37.0 39.0 38.0 
แหล่งน า้ 35.0 37.0 36.0 
   แหลง่น า้ธรรมชาติ 35.0 37.0 36.0 
   แหลง่น า้ท่ีสร้างขึน้ 37.0 37.0 37.0 

พืน้ท่ีเบ็ดเตล็ด 29.0 40.0 34.5 

   ทุง่หญ้าและไม้ละเมาะ 37.0 40.0 38.5 
   พืน้ท่ีลุม่ 37.0 40.0 38.5 
   อ่ืนๆ 38.0 38.0 38.0 

 
  ท่ีมา: ค่าอุณหภูมิ ˚C มาจากการวิเคราะห์อุณหภูมิภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 8 

OLI พ.ศ. 2559               
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ภาพประกอบ 18 แผนท่ีอณุหภมูิพืน้ผิวบริเวณเทศบาลพทัยา พ.ศ. 2559 
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การศึกษาค่าดัชนีความสัมพันธ์ของการใช้ท่ีดนิ/ส่ิงปกคลุมดนิกับอุณหภูมิพืน้ผิวของ
เทศบาลเมืองพัทยา 
 

 ดัชนีพืชพรรณ (NDVI)  
 พืน้ท่ีเทศบาลเมืองพทัยา พ.ศ. 2550 มีการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดินประเภทพืชพรรณ 

11.72 ตร.กม. หรือร้อยละ 31.37 ของพืน้ท่ี จากการสุ่มจดุเพ่ือหาคา่ดชันีพืชพรรณ (NDVI) พบค่า
ดชันีพืชพรรณมีค่าสูงสุด คือ 0.72 บริเวณจุดสุ่มตวัอย่างท่ี 20 บริเวณมีอุณหภูมิ 25.47 ˚C เป็น
การใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดินประเภทไม้ยืนต้น บริเวณเขาพระต าหนัก ค่าดชันีพืชพรรณต ่าสุด คือ 
0.54 บริเวณจุดสุ่มตัวอย่างท่ี 14 บริเวณมีอุณหภูมิ 26.37 ˚C เป็นการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดิน
ประเภทพืน้ท่ีเบด็เตล็ด บริเวณโซนพทัยากลาง ถนนเพนียงช้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 77 
 
ตาราง 20  คา่ผลรวมจากการสุม่จดุตวัอย่างเพ่ือหาคา่ดชันีพืชพรรณ พ.ศ. 2550 

 
  
ท่ีมา: จากการสุ่มจดุตวัอย่างคา่ดชันีพืชพรรณ (NDVI) จากภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 

5 TM พ.ศ. 255 

พืน้ท่ีจุดสุ่มตัวอย่าง 
ค่าดัชนีพืชพรรณ 

NDVI 
 ค่าอุณหภูมิ ˚C 

1   ป่าไม้ผลดัใบ 0.67 25.47 
2   ทุง่หญ้าและไม้ละเมาะ 0.65 24.57 
3   พืชไร่ 0.65 25.47 
4   ทุง่หญ้าและไม้ละเมาะ 0.57 25.02 
5   ทุง่หญ้าและไม้ละเมาะ 0.67 27.25 
6   ทุง่หญ้าและไม้ละเมาะ 0.61 25.02 
7   ทุง่หญ้าและไม้ละเมาะ 0.64 26.37 
8   ทุง่หญ้าและไม้ละเมาะ 0.63 25.02 
9   ทุง่หญ้าและไม้ละเมาะ 0.64 25.02 
10  ทุง่หญ้าและไม้ละเมาะ 0.67 25.47 
11 ทุง่หญ้าและไม้ละเมาะ 0.65 25.42 
12 ทุง่หญ้าและไม้ละเมาะ 0.63 25.02 
13 ทุง่หญ้าและไม้ละเมาะ 0.61 25.02 
14 พืน้ท่ีเบ็ดเตล็ด 0.54 26.37 
15 ป่าไม้ผลดัใบ 0.59 25.02 
16 ทุง่หญ้าและไม้ละเมาะ 0.58 05.02 
17 ป่าไม้ผลดัใบ 0.70 25.47 
18 ทุง่หญ้าและไม้ละเมาะ 0.54 25.02 
19 ทุง่หญ้าและไม้ละเมาะ 0.64 25.02 
20 ป่าไม้ผลดัใบ 0.72 25.47 

ค่าเฉล่ีย 0.63 24.37 
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ภาพประกอบ 19  แผนท่ีคา่ดชันีผลตา่งพืชพรรณ พ.ศ. 2550 
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 พืน้ท่ีเทศบาลเมืองพทัยา พ.ศ. 2555 มีการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดินประเภทพืชพรรณ 
6.61 ตร.กม.หรือร้อยละ 21.08 ของพืน้ท่ี จากการสุ่มจุดเพ่ือหาค่าดชันีพืชพรรณ (NDVI) พบค่า
ดชันีพืชพรรณมีค่าสูงสุด คือ 0.67 บริเวณจุดสุ่มตวัอย่างท่ี 20 บริเวณมีอุณหภูมิ 29.88 ˚C เป็น
การใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดินประเภทไม้ยืนต้น บริเวณเขาพระต าหนัก ค่าดชันีพืชพรรณต ่าสุด คือ 
0.51 บริเวณจุดสุ่มตัวอย่างท่ี 14 บริเวณมีอุณหภูมิ 29.50 ˚C เป็นการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดิน
ประเภทพืน้ท่ีเบด็เตล็ด บริเวณโซนพทัยากลาง ถนนพะเนียงช้าง 
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ตาราง 21 คา่ผลรวมจากการสุม่จดุตวัอยา่งเพ่ือหาคา่ดชันีพืชพรรณ พ.ศ. 2555 

 

 

 ท่ีมา: จากการสุ่มจุดตัวอย่างค่าดัชนีพืชพรรณ (NDVI) จากภาพถ่ายดาวเทียม 
Landsat 5 TM พ.ศ. 2555 

 

พื้นท่ีจดุสุ่มตวัอย่าง ค่าดชันีพืชพรรณ 

NDVI 

 ค่าอณุหภมิู ˚C 

1   ป่าไมผ้ลดัใบ 0.62 28.14 
2   ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ 0.60 27.14 
3   พชืไร ่ 0.59 29.45 
4   ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ 0.54 27.70 
5   ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ 0.65 29.88 
6   ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ 0.53 28.57 
7   ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ 0.60 29.01 
8   ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ 0.60 28.57 
9   ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ 0.57 28.57 
10  ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ 0.65 28.57 
11 ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ 0.65 28.57 
12 ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ 0.59 28.14 
13 ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ 0.58 27.70 
14 พืน้ทีเ่บด็เตลด็ 0.51 29.50 
15 ป่าไมผ้ลดัใบ 0.64 28.14 
16 ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ 0.55 28.17 

17 ป่าไมผ้ลดัใบ 0.68 28.57 
18 ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ 0.55 29.01 

19 ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ 0.62 28.57 
20 ป่าไมผ้ลดัใบ 0.67 29.88 

ค่าเฉล่ีย 0.56 28.61 
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ภาพประกอบ 20 แผนท่ีคา่ดชันีผลตา่งพืชพรรณ พ.ศ. 2555 
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  พืน้ท่ีเทศบาลเมืองพทัยา พ.ศ. 2559 มีการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดินประเภทพืชพรรณ 
5.10 ตร.กม.หรือร้อยละ 16.26 ของพืน้ท่ี จากการสุ่มจุดเพ่ือหาค่าดชันีพืชพรรณ (NDVI) พบค่า
ดชันีพืชพรรณมีคา่สงูสดุ คือ 0.55 บริเวณจดุสุ่มตวัอยา่งท่ี 17 บริเวณมีอณุหภูมิ .8.37 ˚C เป็นการ
ใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลมุดินประเภทไม้ยืนต้น บริเวณชมุชนวดับณุย์กญัจนาราม คา่ดชันีพืชพรรณต ่าสดุ 
คือ 0.37 บริเวณจุดสุ่มตัวอย่างท่ี 3 บริเวณมีอุณหภูมิ 36.30 ˚C เป็นการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดิน
ประเภทตวัเมืองและยา่นการค้า บริเวณซอยเทพประสิทธ์ 11  
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ตาราง 22 คา่ผลรวมจากการสุม่จดุตวัอยา่งเพื่อหาคา่ดชันีพืชพรรณ พ.ศ. 2559 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ท่ีมา: จากการสุ่มจุดตัวอย่างค่าดัชนีพืชพรรณ (NDVI) จากภาพถ่ายดาวเทียม 

Landsat 8 OLI พ.ศ. 2559 
 

พืน้ทีจุ่ดสุ่มตวัอยา่ง 
ค่าดชันีพชืพรรณ 

NDVI 
ค่าอุณหภมู ิ˚C 

1   ป่าไมผ้ลดัใบ 0.54 38.40 
2   ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ 0.47 39.90 
3   ตวัเมอืงและยา่นการคา้ 0.37 36.30 
4   ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ 0.43 37.54 
5   ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ 0.48 40.00 

6   ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ 0.47 40.73 
7   ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ 0.53 29.12 

8   ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ 0.54 39.04 
9   ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ 0.51 39.87 
10  ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ 0.53 40.12 

11 ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ 0.43 38.87 
12 ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ 0.41 38.63 
13 ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ 0.41 38.19 
14 พืน้ทีเ่บด็เตลด็ 0.47 37.99 

15 ป่าไมผ้ลดัใบ 0.49 42.13 
16 ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ 0.47 38.08 

17 ป่าไมผ้ลดัใบ 0.55 38.37 
18 ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ 0.43 39.45 
19 ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ 0.49 39.04 

20 ป่าไมผ้ลดัใบ 0.52 40.65 

ค่าเฉล่ีย 0.47 38.62 
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ภาพประกอบ 21 แผนท่ีคา่ดชันีผลตา่งพืชพรรณ พ.ศ. 2559 
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ตาราง 23 การเปรียบเทียบผลรวมคา่ดชันีพืชพรรณในชว่งเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2559) 
 

 

 การเปรียบเทียบคา่ดชันีพืชพรรณในช่วงเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2550 – พ.ศ.2559 ) พบว่า 
ค่าดัชนีพืชพรรณ (NDVI) เฉล่ีย  พ.ศ. 2550 มีค่าดัชนีพืชพรรณ 0.63  พ.ศ. 2555 มีค่าดัชนีพืช
พรรณ 0.60 และ พ.ศ. 2559 มีคา่ดชันีพืชพรรณ 0.48 แสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของสิ่งปก
คลมุดนิแบบพืชพรรณท่ีลดลง 

ดชันีพชืพรรณ 
พ.ศ. 2550 

ดชันีพชืพรรณ 
พ.ศ. 2555 

ผลต่างดชันีพชืพรรณ 
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2555 

ดชันีพชืพรรณ 
พ.ศ. 2559 

ผลต่างดชันีพชืพรรณ 
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2559 

0.67 0.62 -0.05 0.54 -0.13 
0.65 0.60 -0.05 0.47 -0.18 
0.65 0.59 -0.06 0.37 -0.28 
0.57 0.54 -0.03 0.43 -0.14 
0.67 0.65 -0.02 0.48 -0.19 
0.61 0.53 -0.08 0.47 -0.14 
0.64 0.60 -0.04 0.53 -0.11 
0.63 0.60 -0.03 0.54 -0.09 
0.64 0.57 -0.07 0.51 -0.13 
0.67 0.65 -0.02 0.53 -0.14 
0.65 0.58 -0.07 0.43 -0.22 
0.63 0.59 -0.04 0.41 -0.22 
0.61 0.58 -0.03 0.41 -0.20 
0.54 0.51 -0.03 0.47 -0.07 
0.59 0.64 0.05 0.49 -0.10 
0.58 0.55 -0.03 0.47 -0.11 
0.7 0.68 -0.02 0.55 -0.15 
0.54 0.55 0.01 0.43 -0.11 
0.64 0.62 -0.02 0.49 -0.15 
0.72 0.67 -0.05 0.52 -0.20 
0.63 0.60  0.48  
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 - พืน้ท่ีสิ่งปกคลมุดินแบบพืชพรรณ (NDVI) พ.ศ. 2550 มีคา่ระหว่าง -0.48 – 0.73 มี
จ านวน 11.72 ตร.กม. หรือร้อยละ 37.37 ของพืน้ท่ีทัง้หมด 

  - พืน้ท่ีสิ่งปกคลมุดินแบบพืชพรรณ (NDVI) พ.ศ. 2555 มีคา่ระหว่าง -0.50 – 0.70 มี
จ านวน 6.61 ตร.กม. หรือร้อยละ 21.08 ของพืน้ท่ีทัง้หมด 

 - พืน้ท่ีสิ่งปกคลมุดินแบบพืชพรรณ (NDVI) พ.ศ. 2559 มีคา่ระหว่าง -0.59 – 0.62 มี
จ านวน 5.10  ตร.กม. หรือร้อยละ 16.26 ของพืน้ท่ีทัง้หมด 

 
ดัชนีส่ิงปลูกสร้าง ( NDBI ) 

 พืน้ท่ีเทศบาลเมืองพัทยา พ.ศ. 2550 มีการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดินประเภทสิ่งปลูก
สร้าง19.64 ตร.กม.หรือร้อยละ 62.50 ของพืน้ท่ี จากการสุ่มจดุเพ่ือหาคา่ดชันีสิ่งปลกูสร้าง (NDBI) 
พบคา่ดชันีสิ่งปลกูสร้างมีคา่สงูสดุ คือ 0.62 บริเวณจดุสุ่มตวัอยา่งท่ี 1 บริเวณมีอณุหภมูิ 29.45 ˚C 
เป็นการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดินประเภทตวัเมืองและย่านการค้า บริเวณโซนพทัยาใต้ ซอยไดร์มอล 
คา่ดชันีสิ่งปลูกสร้างต ่าสุด คือ 0.43 บริเวณจดุสุ่มตวัอย่างท่ี 10 บริเวณมีอณุหภูมิ 29.01 ˚C เป็น
การใช้ท่ีดนิ/สิ่งปกคลมุดนิประเภทหมูบ้่าน ท่ีพกัโรงแรม บริเวณซอยสามคัคี 1  
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ตาราง 24 คา่ผลรวมจากการสุม่จดุตวัอยา่งเพื่อหาคา่ดชันีสิ่งปลกูสร้าง พ.ศ. 2550 

 

 
 

พืน้ท่ีจุดสุ่มตัวอย่าง 
ค่าดัชนีส่ิงปลูกสร้าง 

NDBI 
ค่าอุณหภูมิ ˚C 

1   ตวัเมืองและยา่นการค้า 0.62 29.45 

2   ตวัเมืองและยา่นการค้า 0.57 27.25 

3   หมูบ้่าน 0.55 29.45 

4   ตวัเมืองและยา่นการค้า 0.55 29.88 

5   ตวัเมืองและยา่นการค้า 0.5 28.57 

6   ตวัเมืองและยา่นการค้า 0.53 29.45 

7   ทุง่หญ้าและไม้ละเมาะ 0.49 28.57 

8   พืน้ท่ีเบ็ดเตล็ด 0.49 27.25 

9    หมูบ้่าน 0.44 29.88 

10   หมู่บ้าน 0.43 29.01 

11   ทุง่หญ้าและไม้ละเมาะ 0.48 27.70 

12   หมู่บ้าน 0.42 28.14 

13   ตวัเมืองและย่านการค้า 0.47 26.81 

14   หมู่บ้าน 0.48 27.25 

15   ตวัเมืองและย่านการค้า 0.44 26.81 

16   ตวัเมืองและย่านการค้า 0.54 29.88 

17   หมู่บ้าน 0.55 26.81 

18   พืน้ท่ีลุม่ 0.48 28.14 

19   หมู่บ้าน 0.49 29.45 

20   ตวัเมืองและย่านการค้า 0.58 29.01 

ค่าเฉล่ีย 0.50 28.43 

ท่ีมา: จากการสุ่มจดุตวัอย่างค่าดชันีสิ่งปลกูสร้าง (NDBI) จากภาพถ่ายดาวเทียม 
Landsat 5 TM พ.ศ. 2550 
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ภาพประกอบ 22 แผนท่ีคา่ดชันีผลตา่งสิ่งปลกูสร้าง พ.ศ. 2550 
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 พืน้ท่ีเทศบาลเมืองพัทยา พ.ศ. 2555 มีการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดินประเภทสิ่งปลูก
สร้าง24.58 ตร.กม.หรือร้อยละ 73.38 ของพืน้ท่ี จากการสุ่มจดุเพ่ือหาคา่ดชันีสิ่งปลกูสร้าง (NDBI) 
พบคา่ดชันีสิ่งปลกูสร้างมีคา่สงูสดุ คือ 0.69 บริเวณจดุสุ่มตวัอยา่งท่ี 2 บริเวณมีอณุหภมูิ 30.75 ˚C 
เป็นการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลมุดินประเภทตวัเมืองและย่านการค้า บริเวณห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เอ็กต
ร้า ค่าดชันีสิ่งปลูกสร้างต ่าสุด คือ 0.51 บริเวณจุดสุ่มตวัอย่างท่ี 18 บริเวณมีอุณหภูมิ 28.57 ˚C เป็น
การใช้ท่ีดนิ/สิ่งปกคลมุดินประเภทพืน้ท่ีเบด็เตล็ด บริเวณซอยเทพประสิทธ์ิ 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 90 
 
ตาราง 25 คา่ผลรวมจากการสุม่จดุตวัอยา่งเพ่ือหาคา่ดชันีสิ่งปลกูสร้าง พ.ศ. 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ท่ีมา: จากการสุ่มจุดตวัอย่างค่าดชันีสิ่งปลูกสร้าง (NDBI) จากภาพถ่ายดาวเทียม 

Landsat 5 TM พ.ศ. 2555 

พื้นท่ีจดุสุ่มตวัอย่าง 
ค่าดชันีส่ิงปลูกสร้าง 

NDBI 
ค่าอณุหภมิู ˚C 

1   ตวัเมอืงและยา่นการคา้ 0.68 31.61 

2   ตวัเมอืงและยา่นการคา้ 0.69 30.75 

3   ตวัเมอืงและยา่นการคา้ 0.66 32.03 

4   ตวัเมอืงและยา่นการคา้ 0.68 32.46 

5   หมูบ่า้น 0.61 31.61 

6   ตวัเมอืงและยา่นการคา้ 0.68 32.88 
7   พชืไร ่ 0.62 31.18 
8   พืน้ทีเ่บด็เตลด็ 0.51 28.57 
9   สิง่ปลุกสรา้งอื่นๆ 0.67 32.88 
10  หมูบ่า้น 0.57 32.03 
11  ทุ่งหญา้และไมล้ะเมาะ 0.52 32.03 
12  สิง่ปลุกสรา้งอื่นๆ 0.63 32.03 
13  ตวัเมอืงและยา่นการคา้ 0.59 30.75 

14  หมูบ่า้น 0.59 31.18 

15  ตวัเมอืงและยา่นการคา้ 0.52 29.01 

16  พืน้ทีอุ่ตสาหกรรม 0.62 32.03 

17  หมูบ่า้น 0.59 29.45 

18  พืน้ทีลุ่่ม 0.53 31.18 

19  ตวัเมอืงและยา่นการคา้ 0.56 31.61 

20   ตวัเมอืงและยา่นการคา้ 0.63 32.46 

ค่าเฉล่ีย 0.60 31.38 
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ภาพประกอบ 23 แผนท่ีคา่ดชันีผลตา่งสิ่งปลกูสร้าง พ.ศ. 2555 
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 พืน้ท่ีเทศบาลเมืองพัทยา พ.ศ. 2559 มีการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดินประเภทสิ่งปลูก
สร้าง26.07 ตร.กม.หรือร้อยละ 83.13 ของพืน้ท่ี จากการสุ่มจดุเพ่ือหาคา่ดชันีสิ่งปลกูสร้าง (NDBI) 
พบคา่ดชันีสิ่งปลกูสร้างมีคา่สงูสดุ คือ 0.74บริเวณจดุสุ่มตวัอย่างท่ี 2 บริเวณมีอณุหภูมิ 42.19 ˚C 
เป็นการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลมุดินประเภทตวัเมืองและย่านการค้า บริเวณห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี เอ็กต
ร้า ค่าดชันีสิ่งปลูกสร้างต ่าสุด 0.60 บริเวณจุดสุ่มตวัอย่างท่ี 17 บริเวณมีอุณหภูมิ 40.06 ˚C เป็น
การใช้ท่ีดนิ/สิ่งปกคลมุดนิประเภทหมูบ้่านจดัสรร  บริเวณซอยบณุย์กญัจนาราม 8 
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 ตาราง 26 คา่ผลรวมจากการสุม่จดุตวัอย่างเพ่ือหาคา่ดชันีสิ่งปลกูสร้าง พ.ศ. 2559 

 

พื้นท่ีจดุสุ่มตวัอย่าง 
ค่าดชันีส่ิงปลูกสร้าง 

NDBI 
ค่าอณุหภมิู ˚C 

1   ตวัเมอืงและยา่นการคา้ 0.72 41.19 
2   ตวัเมอืงและยา่นการคา้ 0.76 42.19 
3   ตวัเมอืงและยา่นการคา้ 0.75 43.53 
4   ตวัเมอืงและยา่นการคา้ 0.75 42.37 
5   ตวัเมอืงและยา่นการคา้ 0.69 41.44 
6   ตวัเมอืงและยา่นการคา้ 0.72 42.47 
7   หมูบ่า้น 0.69 41.93 
8   ตวัเมอืงและยา่นการคา้ 0.63 40.11 
9   ตวัเมอืงและยา่นการคา้ 0.71 42.95 
10   หมูบ่า้น 0.69 43.18 
11   ตวัเมอืงและยา่นการคา้ 0.58 42.22 
12  สิง่ปลุกสรา้งอื่นๆ 0.74 41.43 

13   ตวัเมอืงและยา่นการคา้ 0.65 40.56 

14   หมูบ่า้น 0.62 40.90 
15   ตวัเมอืงและยา่นการคา้ 0.64 39.34 
16   พืน้ทีอุ่ตสาหกรรม 0.69 43.23 

17   หมูบ่า้น 0.60 40.06 

18   พืน้ทีเ่บด็เตลด็ 0.59 40.92 

19   ตวัเมอืงและยา่นการคา้ 0.63 41.87 

20   ตวัเมอืงและยา่นการคา้ 0.71 42.24 

ค่าเฉล่ีย 0.67 41.70 

 
 ท่ีมา: จากการสุ่มจุดตวัอย่างค่าดชันีสิ่งปลูกสร้าง (NDBI) จากภาพถ่ายดาวเทียม 

Landsat 8 OLI พ.ศ. 2559 
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ภาพประกอบ 24 แผนท่ีคา่ดชันีผลตา่งสิ่งปลกูสร้าง พ.ศ. 2559   
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ตาราง 27  การเปรียบเทียบผลรวมคา่ดชันีสิ่งปลกูสร้างในชว่งเวลา 10 ปี 
( พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2559 ) 
 

 
 
 การเปรียบเทียบคา่ดชันีสิ่งปลกูสร้างในชว่ง 10 ปี (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2559) พบวา่ 

คา่ดชันีสิ่งปลกูสร้าง ( NDBI ) เฉล่ีย  พ.ศ. 2550 มีคา่ดชันีสิ่งปลกูสร้าง 0.50  พ.ศ. 2555 มีคา่ดชันีสิ่ง
ปลกูสร้าง 0.60 และ พ.ศ. 2559 มีคา่ดชันีสิ่งปลกูสร้าง 0.68  ซึง่แสดงให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงของ
พืน้ท่ีสิ่งปลกูสร้างท่ีเพิ่มขึน้  

ดชันสีิง่ปลกูสรา้ง 
พ.ศ. 2550 

ดชันีสิง่ปลกูสรา้ง 
พ.ศ. 2555 

ผลต่างดชันีสิง่ปลกูสรา้ง 
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2555 

ดชันีสิง่ปลกูสรา้ง 
พ.ศ. 2559 

ผลต่างดชันีสิง่ปลกูสรา้ง
พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2559 

0.62 0.68 0.06 0.72 0.10 
0.57 0.69 0.12 0.76 0.19 
0.55 0.66 0.11 0.75 0.20 
0.55 0.68 0.13 0.8 0.25 
0.5 0.61 0.11 0.69 0.19 
0.53 0.68 0.15 0.72 0.19 
0.49 0.62 0.13 0.69 0.20 
0.49 0.51 0.02 0.63 0.14 
0.44 0.67 0.23 0.71 0.27 
0.42 0.57 0.15 0.69 0.27 
0.48 0.52 0.04 0.58 0.10 
0.42 0.63 0.21 0.74 0.32 
0.47 0.59 0.12 0.65 0.18 
0.48 0.59 0.11 0.62 0.14 
0.44 0.52 0.08 0.64 0.20 
0.54 0.62 0.08 0.69 0.15 
0.55 0.59 0.04 0.6 0.05 
0.48 0.53 0.05 0.59 0.11 
0.49 0.56 0.07 0.63 0.14 
0.58 0.63 0.05 0.71 0.13 
0.50 0.60  0.68  
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 - พืน้ท่ีสิ่งปลกูสร้าง (NDBI)  พ.ศ. 2550 มีคา่ระหว่าง -0.33 – 0.69  มีจ านวน 19.46 ตร.กม. 
หรือร้อยละ 62.05 ของพืน้ท่ีทัง้หมด 
  - พืน้ท่ีสิ่งปลกูสร้าง (NDBI)  พ.ศ. 2555 มีคา่ระหว่าง -0.53 – 0.73  มีจ านวน 24.58 ตร.กม. 
หรือร้อยละ 78.38 ของพืน้ท่ีทัง้หมด 

  - พืน้ท่ีสิ่งปลูกสร้าง (NDBI) พ.ศ. 2559 มีค่าระหว่าง -0.35 – 0.82  มีจ านวน 26.07 
ตร.กม. หรือร้อยละ 83.13 ของพืน้ท่ีทัง้หมด 

 
ดัชนีความชืน้ของน า้ (NDWI) 

 พืน้ท่ีเทศบาลเมืองพัทยา พ.ศ. 2550 มีการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดินประเภทแหล่งน า้ 
0.18 ตร.กม.หรือร้อยละ 0.57 ของพืน้ท่ี จากการสุ่มจุดเพ่ือหาค่าดัชนีความชืน้ของน า้ (NDWI)  
พบคา่ดชันีความชืน้ของน า้มีคา่สงูสดุ คือ 0.42 บริเวณจดุสุ่มตวัอยา่งท่ี 6 บริเวณมีอณุหภมูิ 24.57 
˚C เป็นการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลมุดินประเภทแหล่งน า้ธรรมชาติ บริเวณหมู่ 12  ค่าดชันีความชืน้ของ
น า้ต ่าสดุ -0.47 คือ บริเวณจดุสุ่มตวัอย่างท่ี 9 บริเวณมีอณุหภูมิ 25.47 ˚C เป็นการใช้ท่ีดิน/สิ่งปก
คลมุดนิประเภทแหลง่น า้ท่ีสร้างขึน้ บริเวณตลาดน า้ 4 ภาค 

 

ตาราง 28 คา่ผลรวมจากการสุม่จดุตวัอยา่งเพ่ือหาคา่ดชันีความชืน้ของน า้ พ.ศ. 2550 
 

พืน้ทีจุ่ดสุ่มตวัอยา่ง 
 ค่าดชันีสิง่ปลกูสรา้ง 

NDWI 
ค่าอุณหภมู ิ˚C 

1   แหล่งน ้าทีส่รา้งขึน้ -0.29 25.02 
2   แหล่งน ้าทีส่รา้งขึน้ -0.45 25.47 
3   แหล่งน ้าทีส่รา้งขึน้ -0.25 26.37 
4   แหล่งน ้าทีส่รา้งขึน้ -0.18 26.37 
5   แหล่งน ้าธรรมชาต ิ 0.33 24.57 
6   แหล่งน ้าธรรมชาต ิ 0.42 24.57 
7   แหล่งน ้าทีส่รา้งขึน้ 0.21 25.02 
8   แหล่งน ้าธรรมชาต ิ -0.25 25.02 
9   แหล่งน ้าทีส่รา้งขึน้ -0.47 25.47 
10  แหล่งน ้าทีส่รา้งขึน้ -0.42 26.37 

ค่าเฉล่ีย -0.14 25.42 

ท่ีมา: จากการสุ่มจุดตัวอย่างค่าดัชนีความชืน้ของน า้ (NDWI) จากภาพถ่าย
ดาวเทียม Landsat 5 TM พ.ศ. 2550 
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ภาพประกอบ 25 แผนท่ีคา่ดชันีผลตา่งความชืน้ของน า้ พ.ศ. 2550 
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 พืน้ท่ีเทศบาลเมืองพัทยา พ.ศ. 2555 มีการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดินประเภทแหล่งน า้ 
0.18 ตร.กม.หรือร้อยละ 0.57 ของพืน้ท่ี จากการสุ่มจุดเพ่ือหาค่าดัชนีความชืน้ของน า้ (NDWI)  
พบคา่ดชันีความชืน้ของน า้มีคา่สงูสดุ คือ 0.37 บริเวณจดุสุ่มตวัอยา่งท่ี 5 บริเวณมีอณุหภูมิ 27.25 
˚C เป็นการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลมุดนิประเภทแหล่งน า้ธรรมชาติ บริเวณสระน า้ของ Flyboard Station 
Pattaya ค่าดัชนีความชืน้ของน า้ต ่าสุด คือ -0.11 บริเวณจุดสุ่มตัวอย่างท่ี 4 บริเวณมีอุณหภูมิ 
29.45 ˚C เป็นการใช้ท่ีดนิ/สิ่งปกคลมุดินประเภทแหลง่น า้ท่ีสร้างขึน้ บริเวณสระวา่ยน า้โรงแรม The 
Heritge Pattaya Beach Resort 

 
ตาราง 29 คา่ผลรวมจากการสุม่จดุตวัอยา่งเพื่อหาคา่ดชันีความชืน้ของน า้ พ.ศ. 2555 

 

พื้นท่ีจดุสุ่มตวัอย่าง 
 ค่าดชันีส่ิงปลูกสร้าง 

NDWI 
ค่าอณุหภมิู ˚C 

1   แหล่งน ้าทีส่รา้งขึน้ -0.09 26.81 

2   แหล่งน ้าทีส่รา้งขึน้ -0.46 27.70 

3   แหล่งน ้าทีส่รา้งขึน้ 0.11 29.01 

4   แหล่งน ้าทีส่รา้งขึน้ -0.11 29.45 

5   แหล่งน ้าธรรมชาต ิ 0.37 27.25 

6   แหล่งน ้าธรรมชาต ิ 0.24 26.81 

7   แหล่งน ้าทีส่รา้งขึน้ 0.25 27.70 

8   แหล่งน ้าธรรมชาต ิ 0.10 27.70 

9   แหล่งน ้าทีส่รา้งขึน้ 0.15 29.01 

10  แหล่งน ้าทีส่รา้งขึน้ -0.06 28.57 

ค่าเฉล่ีย -0.04 28.00 

 
 ท่ีมา: จากการสุ่มจุดตัวอย่างค่าดัชนีความชืน้ของน า้  (NDWI) จากภาพถ่าย

ดาวเทียม Landsat 5 TM  พ.ศ. 2555 
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ภาพประกอบ 26 แผนท่ีคา่ดชันีผลตา่งความชืน้น า้ พ.ศ. 2555 
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 พืน้ท่ีเทศบาลเมืองพัทยา พ.ศ. 2559 มีการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดินประเภทแหล่งน า้ 
0.20 ตร.กม.หรือร้อยละ 0.64 ของพืน้ท่ี จากการสุ่มจุดเพ่ือหาค่าดัชนีความชืน้ของน า้ (NDWI)  
พบคา่ดชันีความชืน้ของน า้มีคา่สงูสดุ คือ 0.10 บริเวณจดุสุ่มตวัอยา่งท่ี 9 บริเวณมีอณุหภูมิ 39.35 
˚C เป็นการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดินประเภทแหล่งน า้ท่ีสร้างขึน้ บริเวณตลาดน า้ 4 ภาค ค่าดัชนี
ความชืน้ของน า้ต ่าสดุ -0.26 คือ บริเวณจดุสุ่มตวัอย่างท่ี 2 บริเวณมีอณุหภูมิ 38.52 ˚C เป็นการใช้
ท่ีดนิ/สิ่งปกคลมุดนิประเภทแหลง่น า้ท่ีสร้างขึน้ บริเวณสระวา่ยน า้ของ Cabbages & Condoms 

 
ตาราง 30 คา่ผลรวมจากการสุม่จดุตวัอยา่งเพื่อหาคา่ดชันีความชืน้ของน า้ พ.ศ. 2559 

 

พืน้ทีจุ่ดสุ่มตวัอยา่ง 
 ค่าดชันีสิง่ปลกูสรา้ง 

NDWI 
ค่าอุณหภมู ิ˚C 

1   แหล่งน ้าทีส่รา้งขึน้ -0.10 36.93 

2   แหล่งน ้าทีส่รา้งขึน้ -0.26 38.52 

3   แหล่งน ้าทีส่รา้งขึน้ -0.12 39.17 

4   แหล่งน ้าทีส่รา้งขึน้ 0.02 39.40 

5   แหล่งน ้าธรรมชาต ิ 0.06 37.86 

6   แหล่งน ้าธรรมชาต ิ 0.06 36.67 

7   แหล่งน ้าทีส่รา้งขึน้ -0.12 40.25 

8   แหล่งน ้าธรรมชาต ิ 0.08 39.02 

9   แหล่งน ้าทีส่รา้งขึน้ 0.10 39.35 

10   แหล่งน ้าทีส่รา้งขึน้ -0.10 38.09 

ค่าเฉล่ีย 0.05 38.52 

 
 ท่ีมา: จากการสุ่มจุดตัวอย่างค่าดัชนีความชืน้ของน า้ (NDWI) จากภาพถ่าย

ดาวเทียม Landsat 8 OLI  พ.ศ. 2559 
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ภาพประกอบ 27 แผนท่ีคา่ดชันีผลตา่งความชืน้ขงน า้ พ.ศ. 2559 
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ตาราง 31 การเปรียบเทียบผลรวมคา่ดชันีความช่ืนของน า้ในชว่งเวลา 10 ปี  
( พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2559 ) 
 

 
 
 
 การเปรียบเทียบคา่ดชันีความชืน้ของน า้ในชว่ง 10 ปี (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2559) 

พบวา่ คา่ดชันีความช่ืนของน า้ (NDWI) เฉล่ีย พ.ศ. 2550 มีคา่ดชันีความช่ืนของน า้ -0.14 พ.ศ. 2555 
มีคา่ดชันีความช่ืนของน า้ 0.5 และ พ.ศ. 2559 มีคา่ดชันีความช่ืนของน า้ -0.04 ซึง่แสดงให้เห็นถึงการ
เปล่ียนแปลงของแหลง่น า้ท่ีเพิ่มมากขึน้  
  - พืน้ท่ีความช่ืนของน า้ (NDWI) พ.ศ. 2550  มีคา่ระหว่าง -0.65 – 0.50 มีจ านวนพืน้ท่ี 
0.18 ตร.กม. หรือร้อยละ 0.57 ของพืน้ท่ีทัง้หมด 
   - พืน้ท่ีความช่ืนของน า้ (NDWI) พ.ศ. 2555 มีคา่ระหว่าง -0.65 – 0.55  มีจ านวน 0.18 
ตร.กม. หรือร้อยละ 0.57 ของพืน้ท่ีทัง้หมด 
   - พืน้ท่ีความช่ืนของน า้ (NDWI) พ.ศ. 2559 มีคา่ระหว่าง -0.45 – 0.15 มีจ านวน 0.20  
ตร.กม. หรือร้อยละ 0.64 ของพืน้ท่ีทัง้หมด 
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ตาราง 32  ดชันีความสมัพนัธ์ของการใช้ท่ีดนิ/สิ่งปกคลมุดนิกบัอณุหภมูิพืน้ผิว 
 

 
 

 จากตารางท่ี 32 พบว่า ในช่วง 10 ปี ดชันีพืชพรรณ  (NDVI) มีค่าลดลงอยู่ท่ี 0.16 มี
ความสมัพนัธ์แบบผกผนักบัคา่อณุหภมูิพืน้ผิวท่ีมีคา่อณุหภูมิเพิ่มขึน้ถึง 14 .28 องศาเซลเซียส โดย
พืน้ท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน/สิ่งปกคลมุดนิประเภทพืน้เกษตรกรรม พืน้ท่ีป่าไม้พืน้ท่ีเบด็เตล็ดท่ีลดลง
กว่า 6.62 ตร.กม. ดชันีสิ่งปลูกสร้าง มีค่าเพิ่มขึน้อยู่ท่ี 0.18 มีความสมัพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
กับค่าอุณหภูมิท่ีเพิ่มขึน้ถึง13.27 องศาเซลเซียส โดยพืน้ท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดินท่ี
ประเภทชุมชนและสิ่งปลูกสร้างท่ีเพิ่มขึน้ 6.4 ตร.กม. ดชันีความชืน้ของน า้ (NDWI) มีค่าเพิ่มขึน้ 
0.18 มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกบัคา่อณุหภูมิท่ีเพิ่มขึน้ โดยพืน้ท่ีการใช้ประโยชน์ท่ีดิน/สิ่ง
ปกคลมุดนิท่ีประเภทแหลง่น า้ท่ีเพิ่มขึน้ 0.02 ตร.กม. 

 
 
 
 

ดชันีผลต่าง 
เฉล่ีย 

พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2559 ผลต่าง 

ดชันีพชืพรรณ 00.63 00.59 00.47 -00.16 

อุณหภมู ิ 24.37 28.61 38.62 +14.28 
พืน้ที ่ 11.72 06.61 05.10 -06.62 

ดชันีสิง่ปลกูสรา้ง 00.50 00.60 00.68 +0.18 
อุณหภมู ิ 28.43 31.38 41.70 +13.27 

พืน้ที ่ 19.64 24.58 26.07 +06.40 
ดชันีความชืน้ของน ้า -0.14 00.05 -00.04 +00.10 

อุณหภมู ิ 25.42 28.00 38.52 +13.10 
พืน้ที ่ 00.18 00.18 00.20 +00.02 
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ความสัมพันธ์ของค่าดัชนีการใช้ท่ีดนิ/ส่ิงปกคลุมดินกับอุณหภูมิพืน้ผิวของเทศบาล
เมืองพัทยา  

 การวเิคราะหค์่าสหสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร 2 ตวัแปรแบบ Correlation Coefficient  (r)  
โดย ตวัแปร X คอืค่าดชันี และตวัแปร Y คอืค่าอุณหภูมพิื้นผวิ ผลการศกึษาค่าสหสมัพนัธข์อง
ดชันีพชืพรรณ (NDVI) กบัค่าอุณหภูมพิืน้ผวิ (ภาพประกอบ 28 ) มคี่าสมัประสทิธิค์วามสมัพนัธ ์
r เท่ากับ -0.93 แสดงถึงค่าดัชนีพืชพรรณ (NDVI) มคีวามสัมพันธ์ในทางลบกับค่าอุณหภูมิใน
ระดบัสงู 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 28  กราฟแสดงความสมัพนัธ์ของคา่ดชันีพืชพรรณกบัคา่อณุหภมูิพืน้ผิว 

 
ค่าสหสัมพันธ์ของดชันีสิ่งปลูกสร้าง (NDBI) กับค่าอุณหภูมิพืน้ผิว (ภาพประกอบ 29)  

มีค่าสัมประสิท ธ์ิความสัมพัน ธ์  r เท่ากับ  0.86 แสดงถึงค่าดัช นีสิ่ งปลูกส ร้าง (NDBI) มี
ความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัคา่อณุหภมูิในระดบัสงู 
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ภาพประกอบ 29 กราฟแสดงความสมัพนัธ์ของคา่ดชันีสิ่งปลกูสร้างกบัคา่อณุหภมูิพืน้ผิว 
 

 คา่สหสมัพนัธ์ของดชันีความชืน้ของน า้ (NDWI) กบัคา่อณุหภูมิพืน้ผิว (ภาพประกอบ 
30) มีค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพันธ์ r เท่ากับ 0.87 แสดงถึงค่าดัชนีความชืน้ของน า้ (NDWI) มี
ความสมัพนัธ์ในทางบวกกบัคา่อณุหภมูิในระดบัสงู 

 

 
 

ภาพประกอบ 30 กราฟแสดงความสมัพนัธ์ของคา่ดชันีความชืน้ของน า้กบัคา่อณุหภูมิพืน้ผิว 
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บทที่ 5  
สรุปผล อภปิรายและข้อเสนอแนะ 

 
สรุปผล 
  การเปล่ียนแปลงการใช้ที่ดนิ/สิ่งปกคลุมดิน พ.ศ.2550 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 
2559 ของเทศบาลเมืองพัทยา 

  5.1 การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลมุดินแบบพืชพรรณในช่วงเวลา 10 ปี จาก 
พ.ศ. 2550 – 2559 ส่วนใหญ่เป็นพืน้ท่ีเกษตรกรรม ไร่มันส าปะหลัง พืน้ท่ีป่าไม้ ทุ้ งหญ้าและไม้
ละเมาะสว่นใหญ่อยูท่างพืน้ท่ีพทัยาใต้  

   พ.ศ. 2550 มีการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดินแบบพืชพรรณ จ านวน 11.72 ตร.กม. หรือ
ประมาณร้อยละ 31.37 ของพืน้ท่ีศกึษา 

   พ.ศ. 2555 มีการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดินแบบพืชพรรณ จ านวน 6.4 ตร.กม. หรือ
ประมาณร้อยละ 21.08 ของพืน้ท่ีศกึษา 

   พ.ศ. 2559 มีการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลมุดินแบบพืชพรรณ จ านวน 5.10 ตร.กม. หรือ
ประมาณร้อยละ 16.26 ของพืน้ท่ีศกึษา 

 การเปล่ียนแปลงใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดินแบบพืชพรรณในช่วง 10 ปี คือ 6.62 ตร.กม. 
หรือประมาณร้อยละ 21.10 ของพืน้ท่ีศกึษา 

  5.2 การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดินแบบสิ่งปลูกสร้าง ในช่วงเวลา 10 ปี 
จาก พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2559 ส่วนใหญ่เปล่ียนเป็นการใช้ท่ีดินแบบท่ีอยู่อาศยั บ้านจดัสรร โรงแรม 
ชมุชนเมือง หอพกั โดยสว่นใหญ่จะอยู่ทางพืน้ท่ีพทัยาเหนือ และพทัยากลาง มีความหนาแนน่ช่วง
พืน้ท่ีตดิชายหาดจอมเทียน   

  พ.ศ. 2550 มีการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลมุดนิแบบสิ่งปลูกสร้าง จ านวน 19.64  ตร.กม. 
หรือประมาณร้อยละ 62.05 ของพืน้ท่ีศกึษา 

  พ.ศ. 2555 มีการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดินแบบสิ่งปลูกสร้าง จ านวน  24.58  ตร.
กม. หรือประมาณร้อยละ 78.38 ของพืน้ท่ีศกึษา 

  พ.ศ. 2559 มีการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลมุดนิแบบสิ่งปลกูสร้าง จ านวน  26.07 ตร.กม. 
หรือประมาณร้อยละ 83.13 ของพืน้ท่ีศกึษา  

 การเปล่ียนแปลงใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดินแบบสิ่งปลูกสร้างในช่วง  10 ปี คือ 6.61 ตร.
กม. หรือประมาณร้อยละ 11.14 ของพืน้ท่ีศกึษา 
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 5.3 การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดินแบบพืน้ท่ีแหล่งน า้ ในช่วงเวลา 10 ปี 
จาก พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2559 พืน้ท่ีแหล่งน า้ส่วนใหญ่เป็นแหล่งน า้ท่ีมนษุย์สร้างขึน้ อาทิเช่น สวน
น า้ สระวา่ยน า้ตามโรงแรม  

  พ.ศ. 2550 มีการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดินแบบพืน้ท่ีแหล่งน า้ จ านวน 0.18 ตร.กม. 
หรือประมาณร้อยละ 0.57 ของพืน้ท่ีศกึษา  

  พ.ศ. 2555 มีการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดินแบบพืน้ท่ีแหล่งน า้ จ านวน 0.18 ตร.กม. 
หรือประมาณร้อยละ 0.57 ของพืน้ท่ีศกึษา  

  พ.ศ. 2559 มีการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดินแบบพืน้ท่ีแหล่งน า้ จ านวน 0.20 ตร.กม. 
หรือประมาณร้อยละ 0.64 ของพืน้ท่ีศกึษา  

 การเปล่ียนแปลงใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลมุดินแบบพืน้ท่ีแหล่งน า้ในช่วง 10 ปี คือ 0.02 ตร.
กม. หรือประมาณร้อยละ 0.15 ของพืน้ท่ีศกึษา 
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 จากตารางท่ี 33 พบว่าการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดินของเทศบาลเมืองพัทยา มีการ
เปล่ียนแปลงจาก พ.ศ. 2550 ไป 13.38 ตร.กม. โดยพบว่าพืน้ท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมีพืน้ท่ี
เพิ่มขึน้ 6.61 ตร.กม. อตัราการเปล่ียนแปลงร้อยละ 66.1 พืน้ท่ีเกษตรกรรมมีพืน้ท่ี ลดลง 2.65 ตร.
กม . อัตราการเปล่ียนแปลง ร้อยละ 2.65 พื น้ ท่ี ป่าไม้มีพื น้ ท่ีลดลง 0.01 ตร.กม . อัตราการ
เปล่ียนแปลงร้อยละ 0.1 พืน้ท่ีแหล่งน า้มีพืน้เพิ่มขึน้ 0.02 ตร.กม. อัตราการเปล่ียนแปลงร้อยละ 
0.2 พืน้ท่ีเบด็เตล็ดมีพืน้ท่ีลดลง 3.96 ตร.กม. อตัราการเปล่ียนแปลง ร้อยละ 39.6 

  ทัง้นี ้การใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดินประเภทพืน้ท่ีชมุชนและสิ่งปลกูสร้าง ท าการจ าแนก
การใช้ ท่ีดินระดับ 2 ได้เป็นตัวเมืองและย่านการค้ามีพื น้ ท่ี เพิ่มขึน้  5.0 ตร.กม . อัตราการ
เปล่ียนแปลง ร้อยละ 50.0 หมู่บ้านมีพืน้ท่ีเพิ่มขึน้ 1.12 ตร.กม. อัตราการเปล่ียนแปลง ร้อยละ 
11.12 สถานท่ีราชการและสถาบนัตา่งๆ มีพืน้ท่ีลดลง -0.01 ตร.กม. อตัราการเปล่ียนแปลง ร้อยละ 
0.01 ถนนมีพืน้ท่ีเพิ่มขึน้ 0.06 ตร.กม. อตัราการเปล่ียนแปลง ร้อยละ 0.60 พืน้ท่ีอุตสาหกรรม มี
พืน้ท่ีเพิ่มขึน้ 0.43 ตร.กม. อตัราการเปล่ียนแปลง ร้อยละ 4.34  พืน้ท่ีเกษตรกรรมท าจ าแนกการใช้
ท่ีดินระดบั2ได้ พืชไร่มีพืน้ท่ีลดลง 1.25 ตร.กม. อตัราการเปล่ียนแปลง ร้อยละ 12.50 ไม้ยืนต้นมี
พืน้ท่ีเพิ่มขึน้ 0.04 ตร.กม. อัตราการเปล่ียนแปลง ร้อยละ 0.40 ไม้ผลพืน้ท่ีลดลง 1.44 ตร.กม. อัตรา
การเปล่ียนแปลง ร้อยละ 14.40 พืน้ท่ีป่าไม้จ าแนกการใช้ท่ีดินระดบั 2 ได้ ป่าไม้ผลดัใบมีพืน้ท่ีลดลง 
0.01 ตร.กม. อัตราการเปล่ียนแปลง ร้อยละ 0.10 พืน้ท่ีแหล่งน า้ จ าแนกการใช้ท่ีดินระดบั 2 ได้  
แหล่งน า้ธรรมชาติมีพืน้ท่ีลดลง 0.02 ตร.กม. อตัราการเปล่ียนแปลง ร้อยละ 0.20 แหล่งน า้ท่ีสร้าง
ขึน้มีพืน้ท่ีเพิ่มขึน้ 0.04 ตร.กม. อตัราการเปล่ียนแปลง ร้อยละ 0.40 และพืน้ท่ีเบ็ดเตล็ดจ าแนกการ
ใช้ท่ีดินระดบั 2ไ ด้ ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะมีพืน้ท่ีลดลง 2.55 ตร.กม. อตัราการเปล่ียนแปลง ร้อย
ละ 25.50 พืน้ท่ีลุ่มมีพืน้ท่ีลดลง 0.21 ตร.กม. อัตราการเปล่ียนแปลง ร้อยละ 2.10 พืน้ท่ีอ่ืนๆ มีพืน้ท่ี
ลดลง 1.20 ตร.กม. อตัราการเปล่ียนแปลง ร้อยละ 12.00 
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ภาพประกอบ 31 แผนภมูิเปรียบเทียบการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลมุดนิ ของเทศบาลเมืองพทัยา 

3  ชว่งเวลา (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2559) 
 

 การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิพืน้ผิวของการใช้ท่ีดิน/ส่ิงปกคลุมดนิ พ.ศ.2550  
พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2559 ของเทศบาลเมืองพัทยา 
  พ.ศ. 2550 มีอณุหภมูิต ่าสดุ 23.7 องศาเซลเซียส อณุหภมูิสงูสดุ  30.3 องศา
เซลเซียส 
   พ.ศ. 2555 มีอณุหภมูิต ่าสดุ 25.9 องศาเซลเซียส อณุหภมูิสงูสดุ  34.5 องศา
เซลเซียส 
   พ.ศ. 2559 มีอณุหภมูิต ่าสดุ 35.7 องศาเซลเซียส อณุหภมูิสงูสดุ  44.6 องศา
เซลเซียส 
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 ทัง้นีพื้น้ท่ีเทศบาลเมืองพัทยาท่ีมีการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิของการใช้ ท่ีดิน/สิ่งปก
คลมุดนิ มากท่ีสดุคือประเภทพืน้ท่ีเกษตรกรรมมีการเปล่ียนแปลงอณุหภูมิ 13.1 องศาเซลเซียสอยู่
ในบริเวณพืน้ท่ีชุมชนหนองพังแค  รองลงมาคือ ประเภทพืน้ท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมีการ
เปล่ียนแปลงอุณหภูมิสูงขึน้ 12.7 องศาเซลเซียสซึ่งอยู่ในบริเวณพืน้ท่ีชุมชนรุ่งเรือง ชมุชนซอย 5 
ธันวา ชุมชนเพนียดช้าง ประเภทพืน้ท่ีป่ามีการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ 12.2 องศาเซลเซียสอยู่ใน
บริเวณเขาพระต าหนัก ประเภทพืน้ท่ีแหล่งน า้มีการเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ 11.5 องศาเซลเซียส
ได้แก่คลองนาเกลือ คลองหนองปรือ ห้วยเสือแผ้วและประเภทพืน้ท่ีเบ็ดเตล็ดมีการเปล่ียนแปลง
อณุหภมูิ 9 องศาเซลเซียส  อยูใ่นบริเวณพืน้ท่ีชมุชนซอยกอไผ ่บริเวณพืน้ท่ีชายหาดพทัยา 

 ดังนัน้ จึงพบการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดิน กับอุณหภูมิของแต่ละ
ชว่งเวลาพ.ศ. 2550 บริเวณพืน้ท่ีชมุชนและสิ่งปลกูสร้างมีอณุหภมูิสงูท่ีสดุ คือ 27.8 องศาเซลเซียส
และ  พื น้ ท่ี แหล่ งน า้ มี อุณ หภูมิ ต ่ าสุด  คือ  24.5 องศาเซลเซียส  (ดังภาพประกอบ  30 ) 
พ.ศ. 2555 บริเวณพืน้ท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมีอุณหภูมิสูงท่ีสุด คือ  30.5 องศาเซลเซียสและ
พื ้น ท่ี แ ห ล่ ง น ้า มี อุณ ห ภู มิ ต ่ า สุ ด  คื อ  27.5 อ งศ า เซ ล เซี ย ส  (ดั ง ภ าพ ป ระก อบ  31) 
พ.ศ. 2555 บริเวณพืน้ท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้างมีอุณหภูมิสูงท่ีสุด คือ  40.5 องศาเซลเซียสและ
พืน้ท่ีเบด็เตล็ดมีอณุหภมูิต ่าสดุ คือ 34.5 องศาเซลเซียส (ดงัภาพประกอบ 32 ) 

 

 
ภาพประกอบ 32  แผนภมูิอณุหภมูิตอ่การใช้ท่ีดนิ/สิ่งปกคลมุดนิ 
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การศึกษาดัชนีความสัมพันธ์ของการใช้ที่ดิน/สิ่งปกคลุมดินกับอุณหภูมิพืน้ผิว
เทศบาลเมืองพัทยา 

 จากภาพประกอบ 33  พบว่าปรากฏการณ์เกาะความร้อนของเมืองมีการกระจายตวั
อยู่ในพืน้ท่ี โซนหาดพทัยาใต้ บริเวณชุมชนพทัยาใต้ ,ชมุชนซอย 6 ยศศกัดิ์, ชมุชนรุ่งเรือง, ชมุชน
เจริญสขุพฒันา, สว่นใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์ท่ีดนิประเภทพืน้ท่ีชมุชนและสิ่งปลกูสร้าง มีช่วงอณุหภูมิอยู่
ท่ี     30 ̊ C  

 จากภาพประกอบ 34  พบว่าปรากฏการณ์เกาะความร้อนของเมืองมีการกระจายตวั
อยู่ในพืน้ท่ี โซนเมืองพทัยาเหนือและพทัยากลาง บริเวณชมุชนพทัยาเหนือ ,ชมุชนซอย 6 ยศศกัดิ์, 
ชมุชนรุ่งเรือง, ชมุชนเจริญสขุพฒันา, ชมุชนพทัยากลาง ส่วนใหญ่เป็นการใช้ท่ีดินประเภทพืน้ท่ีชมุชนและ
สิ่งปลกูสร้าง มีชว่งอณุหภมูิอยูท่ี่ 32 ̊ C  

 จากรูปประกอบ 35 พบว่าปรากฏการณ์เกาะความร้อนของเมืองมีการกระจายตวัอยู่
ในพืน้ท่ี โซนเมืองพทัยาเหนือ  พทัยากลางและบางส่วนของพทัยาใต้ บริเวณชุมชนพทัยาเหนือ ,
ชมุชนซอย 6 ยศศกัดิ์, ชุมชนรุ่งเรือง, ชุมชนเจริญสุขพฒันา, ชมุชนพทัยากลาง, ชุมชนเขาน้อย ,ชุมชน
เพนียดช้าง ชุมชนพัทยาใต้พัฒนา ส่วนใหญ่เป็นการใช้ท่ีดินประเภทพืน้ท่ีชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง มีช่วง
อณุหภมูิอยูท่ี่ 40 ̊ C  
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ภาพประกอบ 33 แผนท่ีการใช้ท่ีดนิ/สิ่งปกคลมุดนิ และเส้นอณุหภมูิ พ.ศ.2550 
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ภาพประกอบ 34 แผนท่ีการใช้ท่ีดนิ/สิ่งปกคลมุดนิ และเส้นอณุหภมูิ พ.ศ.2555 
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ภาพประกอบ 35 แผนท่ีการใช้ท่ีดนิ/สิ่งปกคลมุดนิ และเส้นอณุหภมูิ พ.ศ.2559 
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 จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดินของพืน้ท่ี
เทศบาลเมืองพัทยามีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการใช้ท่ีดิน/สิ่งปลุกคลุมดินประเภทพืน้ท่ีเกษตร 
พืน้ท่ีป่าไม้และ พืน้ท่ีเบ็ดเตล็ดบางส่วนท่ีลดลง โดยถกูแปลงเป็นการใช้ท่ีดนิ/สิ่งปกคลมุดินประเภท
พืน้ท่ีตวัเมืองและสิ่งปลกูสร้างแทน สิ่งผลตอ่การเพิ่มขึน้ของอณุหภูมิพืน้ผิว โดยเห็นได้จากพืน้ท่ีใน
บริเวณท่ีเป็นสิ่งปลูกสร้าง หรือพืน้ท่ีชมุชนจะมีค่าอณุหภูมิพืน้ผิวสงูกว่าบริเวณท่ีเป็นพืน้ท่ี เกษตร 
พืน้ท่ีป่าไม้ การศกึษาครัง้นีพ้บวา่พืน้ท่ีท่ีคาดว่าจะเกิดปรากฏการเกาะความร้อนของเมืองมากท่ีสดุ
อยู่ในบริเวณพืน้ท่ีเขตพทัยากลาง ลองลงมาคือบริเวณพืน้ท่ีเขตพทัยาเหนือ และต ่าสดุคือบริเวณ
พืน้ท่ีพทัยาใต้ จากการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดินของเทศบาลเมืองพัทยา พบว่าค่า
ดชันีพืชพรรณ และค่าดชันีความชืน้ของน า้มีความสมัพนัธ์แบบผกผนักบัคา่อณุหภูมิ ส่วนคา่ดชันี
สิ่งปลกูสร้างมีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนักบัคา่อณุหภมูิ  

 
อภปิรายผล 

  1.การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดินของเทศบาลเมืองพัทยาในช่วง
ระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2550 – พ.ศ. 2559) พบรูปแบบการใช้ท่ีดิน/สิ่ งปกคลุมดินได้มีการ
เปล่ียนแปลงไปตามสภาพเศรษฐกิจเพ่ือรองรับการเป็นเมืองไมซ์ พทัยา ท่ีสามารถตอบสนองความ
ต้องการของนกัธุรกิจ นกัท่องเท่ียวได้ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น โรงแรมมาตรฐานสากลระดบั 5 
ดาว สภาพอากาศท่ีดีเย่ียม ร้านอาหารรสเลิศมากมาย กิจกรรมทัง้ทางบก และทางน า้ 
ห้างสรรพสินค้าท่ีทันสมัย ตลอดจนสถานบนัเทิงยามราตรี ปัจจุบนัพัทยา มีการเติบโตทางด้าน
ธุรกิจ และการลงทุนของสถาบนัต่างๆ ท าให้เมืองพทัยาได้รับการพฒันา จากหมู่บ้านชาวประมง
เล็กๆกลายมาเป็นชุมชนเมืองท่ีมีบทบาทส าคญัต่อสงัคม และเศรษฐกิจของประเทศไทย ท่ีส่งผล
ตอ่การเปล่ียนแปลง พืน้ท่ีเกษตร พืน้ท่ีป่าไม้ และพืน้ท่ีเบด็เตล็ดอ่ืนๆ ท่ีลดลง  

  2. การศึกษาความสัมพันธ์ของอุณหภูมิพืน้ผิวของการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดิน กับ
ปรากฏการณ์เกาะความร้อน พบว่าบริเวณท่ีมีความหนาแน่นของตวัเมือง พืน้ท่ีชมุชนและพืน้ท่ีสิ่ง
ปลกูสร้างจะพบปรากฏการณ์เกาะความร้อนมากกว่าเน่ืองจาก อณุหภูมิสงูกว่าบริเวณท่ีเป็นพืน้ท่ี
สีเขียวอย่างเช่น พื น้ ท่ี ป่าไม้  พื น้ ท่ี เกษตร พื น้ ท่ี เบ็ดเตล็ด อ่ืนๆ และพื น้ ท่ีแหล่งน า้  จะพบ
ปรากฏการณ์เกาะความร้อนต ่ากว่าเน่ืองจากพืน้ท่ีเหลา่นัน้จะมีคา่อณุหภูมิท่ีต ่ากว่าพืน้ท่ีในเขตตวั
เมือง 
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 3. ความสัมพันธ์ของการเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดินกับค่าอุณหภูมิใน
ครัง้นี ้พบวา่ การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดนิ/สิ่งปกคลมุดนิประเภทพืน้ท่ีเกษตร พืน้ท่ีป่าไม้ท่ีลดลง คา่
ดชันีพืชพรรณท่ีลดลง ความสมัพนัธ์ไปในทิศทางลบกบัคา่อณุหภูมิท่ีเพิ่มขึน้ การเปล่ียนแปลงการ
ใช้ท่ีดิน /สิ่งปกคลมุดนิประเภทพืน้ท่ีชมุชนและสิ่งปลกูสร้างท่ีเพิ่มขึน้ คา่ดชันีสิ่งปลูกสร้างท่ีเพิ่มขึน้ 
มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางบวกกบัอณุหภูมิท่ีเพิ่มขึน้  การเปล่ียนแปลงการใช้ท่ีดิน/สิ่งปกคลมุดิน
ประเภทพืน้ท่ีแหล่งน า้เพิ่มขึน้ คา่ดชันีความชืน้ของน า้ท่ีลดลง มีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางบวกกบั
ค่าอุณหภูมิท่ีเพิ่มขึน้พืน้ท่ีแหล่งน า้เพิ่มขึน้ ค่าดัชนีความชืน้ของน า้ท่ีลดลง มีความสัมพันธ์แบบ
ผกผนักบัคา่อณุหภมูิท่ีเพิ่มขึน้ 

 งานวิจัยในครัง้นี มี้ความสอดคล้องกับ งานวิจัยของ Chen et al. (2005) ท่ี ได้
ท าการศึกษาเร่ืองการประยุกต์ใช้ข้อมูลระยะไกล เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิด
ปรากฏการณ์เกาะความร้อนของเมืองกบัการเปล่ียนแปลงของการใช้ประโยชน์ท่ีดิน/สิ่งปกคลมุดิน 
เพ่ือศึกษาการเกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อนของเมืองในจงัหวดั กวงดอง ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ท่ีดิน/สิ่งปกคลุมดิน และค่าดัชนีต่างๆ โดยใช้ข้อมูล
ภาพถ่ายดาวเทียมเชิงตวัเลข LANDSAT ระบบ TM และ ETM+ พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2543 หาค่า
อณุหภูมิพืน้ผิว ท านายโดยใช้คา่เชิงตวัเลขของช่วงคล่ืนความร้อน เข้าสมการท านาย และจ าแนก
ประเภทข้อมูลภาพจากดาวเทียมแบบก ากับดูแล โดยใช้เทคนิค Maximum Likelihood น ามา
วิเคราะห์ร่วมกบัดชันีพืชพรรณ (NDVI) ดชันีความชืน้ของน า้ (NDWI) ดชันีพืน้ท่ีว่างเปลา่ (NDBal) 
และดชันีสิ่งก่อสร้าง (NDBI) พบว่า พืชพรรณ (NDVI) ดชันีความชืน้ของน า้ (NDWI) ดชันีพืน้ท่ีว่าง
เปล่า (NDBal) มีความสัมพันธ์แบบผกผันกับค่าอุณหภูมิพืน้ผิว ส่วนดชันีสิ่งก่อสร้าง (NDBI) มี
ความสมัพนัธ์ไปในทางเดียวกนักบัคา่อณุหภมูิ  

 
ข้อเสนอแนะ                                                                                                                              

 1. การศกึษาครัง้นีมี้ข้อจ ากดัด้านพืน้ท่ีเน่ืองจากมีพืน้ท่ีขนาดเล็กซึ่งข้อมลูทตุิยภูมิไม่
พอตอ่การน ามาใช้ในการตรวจสอบความถกูต้อง ในการศกึษาในอนาคตเพ่ือให้ได้ความแมน่ย าใน
การศกึษาอณุหภมูิพืน้ผิวแนะน าให้ท าการศกึษาอณุหภมูิการใช้ท่ีดนิ/ สิ่งปกคลมุดนิในระดบัท่ี 3  

 2. เน่ืองด้วยข้อจ ากัดทางงบประมาณและเคร่ืองมือท่ีไม่พร้อมต่อการเก็บข้อมูล
อุณหภูมิในพืน้ท่ีจึงท าให้การศึกษาครัง้นีไ้ม่ได้ตรวจสอบค่าอุณหภูมิพืน้ผิวกับพืน้ท่ีจริง ใน
การศึกษาครัง้ตอ่ไปแนะน าให้ท าการเก็บค่าอณุหภูมิจากพืน้จริงมาตรวจสอบคา่ความถูกต้องกับ
ผลการวิเคราะห์ 
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 3. จากวิจยัในครัง้นีไ้ด้น าภาพถ่ายดาวเทียม Landsat 5 TM และดาวเทียม Landsat 
8 OLI ซึ่งมีค่าความละเอียดช่วง Thermal Infrared  ท่ีต่างกันผลการวิเคราะห์อาจจะเกิดข้อย้อน
แย้ง ในการครัง้ต่อไปควรศึกษาภาพถ่ายดาวเทียมท่ีมีค่าความละเอียดช่วง Thermal Infrared 
เหมือนกนัเพ่ือให้ได้ผลวิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกนั 
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